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ंथोत्तजक म॑ंडलीनं पसंत केडेके 
~ याच 

वापर गोखले यांच चरित. 
~> ०० =--- 

जुन्या बखरीचे आधारानं 

दाकर तुकाराम शाखियाम 
यांनीं तयार केले. 

-----------९ ड 

श्रीमंत पंत प्रतिनिधी । यांचा क्रि अजिक्य वासोटा ॥ 

तेटिण मारी सोटा । बापु गोखल्या संभा कांसोटा ॥ १। 

1 9 क 9, गि 

वासुदेव मोरेश्वर पोतदार यांनीं 

मुंबईत (निणैयसागर' छापखान्यांत उपिल. 

खुधारटेली आडत्ति त्तिसरी. 

९ ८८९, 

किमत बारा जाणे. 



या आत्तीचे सवे दक्ष रा० रा० वासुदेव मोरेश्वर पोतदार “ 
आपटेकडे ठेविले आहेत, 



४ चापू गोखठे यांचे चरित्र. 

तर चिरकाक्छ कायम राहील. याच्या उदयापासून तर थेट 
वेशन्यांचं राञ्य नाहींस होऊन इमेज सुद्र या देशात स्था- 
पन होईपर्थत, इतक्या अवका्ांत या महाराष्ट देशांतीर ज्या 
ञ्या यूर आणि राजकारस्थानी पुरुषांनौ आपे आयुष्य 
स्देशाचे सेवेत खिले, यांच चिर े कून दरदृष्टी मचुष्या- 
चे अंतःकरण सद्रदित दोऊन जाते आणि या आनंदल्ह- 
रीत लास एके प्रकारची वीरश्री उत्पन होते; आणि परमे- 
श्वरङ्ृपेने या विपनन ्ञाठेस्या देशास केब्हां तरी ऊर्जित 
दसा येईल असा भरंवसा वाटरून मन स्थिर होते. वर ि- 
हिकेल्या प्रकारचे तरवारबहादर आणि खतसदी पुरुष या 
देश्ाचे भाग्यानें कमी होऊन गेठे आहेत असें नाहीं; अस- 
स्या प्रकारचे शेकडो पुरुष उपन होऊन, यांणीं आपला 
कीर्तिध्वज या लोकी फडकत टेश्रून देह मात्र देवलोकीं 
नेका. या पुरुषापैकीं शिवाजी महाराज व यांचे वंश- 
जांच घराणे, विवा पेदवे सरकार व तसंच लांच घराणं, 
यांतून कोणा्चेही वणेन करणें सोभ तरी असते, हणजे 
थोरांचा पवाडा गाऊन जनां स कमेक विवा कांहीं माहि- 
ती क्न देणं, हा योग्य प्रकार खरा; आणि या वाचनापासून 
वाचकांसदी आष्टाद उत्पन होर्दूक, परंठ॒ या चसििरापासून 
तसे कादीं घडण्याचा संभव आहे काय, हा प्रश्न आद्मास 
कोणी करतील; याचे समाधान, आणि वरीर थोर पुरुषाचे 
चरित्रवाचनापासून तरी उपयोग कोणता, याविषयीं संक्षेपतः 
थोडेसं निरूपण करू 
-ङ्म्कतसारख्या पुरुषाचे चसिरिटेखन आमच्या देशास 

केक अयत अप्व होय; कारण मराठी भाषेत हा चरिि्रिले- 
खनाचा प्रघात पडावा तितका अदयाप पडला नाहीं. पहा 



उपोद्धात. ५५ 

ईम्रेन सरकास्चा अम्मल इकडे सुरू ज्ञाल्यापासून छिदहिणे- 
वाचणें आणि साधारण हिद करणं इल्यादिपासून तर 
थेट शास्नीयविषयाचे शिक्षणापर्यत सारखी वृद्धिच होत चा- 
लखी आहे असें दिसते; आणि या वरीर विधयेबरोबर युरोपीय 
राष्टराचे चांगठे चांगठे गुण आणि चांगल्या चांगल्या तन्हा आ- 
द्यासि प्राप्त होत चाल्ल्या आहेत; असँ जरी आहे तरी, हा 
वरीर प्रघातच इकडे सुरू कां ज्ञाल नाही, कोण जाणें | 
आमच्या मते याच्या अभावाचीं कारणे दिसतात तीं च््भिन 
नंतर असा उद्योग आजपर्यत कितीसा ज्ञाख आहे ह पाट. 

प्रथमतः जेब्हां इंग्रजी वियेचा व्याक्षंग इकडे नवाच सुक 
साला, तेन्हां तिच सदयं व श्रेष्ठपणा पाहून इकडीर तरुण 
मडट्टी तीस टुब्ध होऊन गी; आणि तिच्या आंगच्या उदामप- 
णासुके यांस एके प्रकारची स्पत प्राप्त होऊन, स्या आवे- 
शांत दानीं मोठमोठाटीं साहसा्चीं कामें केरी; त्यांत पुस्तक 
छिहिणें हँ काम सामान्य प्रयत्नाच नसून लयांतही नांवाजण्या- 
सारखे पुरुष लयावेलीं बरेच उदयास आले. वयावेढ्ची वयाची 
स्थिति, व अनुकूर्ता मनांत आणून आतांच्या नवीन वि- 
दानांचा उपहास कैल्यावांचून राहवत नाही. ह्या नन्या 
मंडग्टीच्या हातून देशकल्याणार्थं जे षिखक्षण उद्योग चार्ट 
आहेत, याच आणि म्रंथर्चनेषिषयीं त्यांचे अज्ञानत् याचे 
हसू येते. असो. यांच्या मते आमच्या सवै प्रकारच्या सुधा- 
रणकी होण्यास आणि आमच्या विचित्र लीला पूर्णं देत 
येण्यास सरकारची प्रतिकूरख्ता हीच कायती उणीव आहि, 
आणि तिजयुकैच कायते आमच्या उद्योगास प्रेय येतं नार्ही; 
नादीतर आद्मांसारखे कार्यसाधु कोणीच नाहीत. सरका- 
राविषयीं हं जं याचे मत आहे तें पुष्क अंशानें खोटे आहे. 



९ बापू गोखले यांच चरित्र. 

शंभर दीड्चै वर्षौपूर्वी हट आक्षांस आहे इतकी देखील 
स्वतंत्रता इंग्लिश लोकांस नसून तिकडीर कार्य्ाघु आणि 
देशचदितचितक यांनीं सा ॒का्व्म॑त फारच महत्वाचे उद्योग 
तडीस नेठे, व्यांतून ग्रंथकारांनी तर कमाख्च करून सोडि- 
ली होती. आज जं प्रेटत्रिटन राष्र स्वै जगांत शहाणपणा- 
चा डील मारतं आहे लाच कारण वरी वेखच्या प्रथकारां- 
चा अवाढव्य उद्योग होय! आमचे मते आतांच्याप्रमाणें 
आपले विचार प्रकट करण्याचा मोकटेपणा आजपर्येत आ- 
मच्या देरास कर्धीच भिटाला नसेल. याजबदर आह्मी या 
सरकारचे ऋणी आहोत. अशा अमोल देणगीसर लाथ मारून 
सुस्त बसावें यांत अपराध कोणाचा 

वरी विचार प्रगट करण्यांत आह्यांस विषय सोडून दु- 
सरीकडे वक्व लागले; तरी ल्यापासून कठ्विणें इतकेच 
कीं, “कोटबसाचा वृत्तांत ›, ‹ साक्रेतिसाच चि ", “नाना 
फडणविंसाची बखरः, ममराव्यांची बखर”, “अष्टप्रधानांची ब- 
खरः हीं पुस्तके, इतिहाससंबधीं व दुसरीं पुस्तके, शाठ्मि- 
त्रचे भागः, (इसापनीतिः, (अथछ्छो नाटक, आरनी मार्षै- 
तीर सुरस व चमत्कारिक गोष्टीचे भाग! इत्यादि नामी नामी 
पुस्तके मराठी भार्षेत कांहीं व्षपर्वी भाषांतररूपाने जीं 
प्रसिद्ध होऊन गेडीं, तसे आलीकडीर दहावीस वर्षात नवीन 
विद्रानांच्या हातून काय शाल बरें £ ठकते पांच चार वर्षति 
मात्र चरित्रिमाख्किंत मोडण्याजोमीं पुस्तके प्रसिद्धीस् आडीं 
तीं--बेजामिन् फ़रंकलिन् याच चसि', (जार्ज वार्दिगटन्च 
चरि", (लाड इाहृन्दच चखिः, शिकंदर्चस्तिः, “पीटर धि 
रेट याच चरित्!, “उघृक आपू वेङ्गिटनच चस" इयादि. 
्यांतून वरीरू तीन तर दक्षिणाप्रार॑ज कमिदीच्या परसंर्तीतीख 
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असून तिच्या आश्रयानेच छापलीं गेली. बाकीचीं दुसरी 
सरकारानै विकत घेऊन छापरी आहेत. वरील पुस्तके पु- 
ष्क प्रकारानैँ नावाजण्याजोगीं आहेत, र येथे नवें सांगणें 
नको. दीं सवै पुस्तके संग्रहीं बाठगण्याविषयीं, निदान वा- 
चण्याविषयीं तरी आमची वाचकांस शिफारस आहे. द्या 
पुस्तकांच्या कययीकटून मराठी भाष्रेस यररेव साह्य स्षाले 
आहे. असो, वरील पुस्तकांखेरीन हयणण्यासारखा चखि- 
ठेखनाचा प्रकार आमच्या भाषेत अधिक काहीच श्ञाला 
नाही. 

ही वरीर मराठी छिरिण्याविषयीं नवीन विद्रारनांची हेक- 
सांडष्व पष्कठ अनी वरच्या अभावास कारण श्लाटी आहे, 
ही एक पहिली उणीव; आणि दुसरी, या गोष्टीची अनभि- 
रुचि; ती अची कीं, वरीर विद्रानांस स्वतांच्या विद्रततेपर्द 
थोरांच्या चसिर्च मनन कांटहीच वाटत नाहीं. असो. रँ 
एका वगाविषयीं क्ञाल. आतां दुसरा वग साधारण मराटी 
वाचकांचा. हा वरच्याहून फार मोठा आहे, ह्यपपरून यांच्या 
अभिरुचीविषयीं प्रस्तुत थो चिद; कारण या वगौवर तर 
बहुतेक मराटी भ्रेधांचा आश्रय अवल्बून आहे, यासादीं तो 
प्रकार लिटिल, ह्यणजे हा भाग बहूुतेक आटपल्यासार- 
खेच क्यार. | 

मराटीवाचकांच बहुतेक रक्ष॒ कादंबग्या वाचनाकंडे 
असतें; आणि वाचन काय तें तेच अदी यांची समन आहे. 
ही समन होण्याचचे कारण, आणि कारदब्रन्या वाचनापासून 
 नफानुकसान, हं या ठिकाणीं थोडक्यांत कठ्वून मग इ- 
तिहासाचा उपयोगदी थोडा कंठवृ. या वाचकतां भंघो- 
षा आणि नोकानयनाचा इतिहास' हीं पुस्तके सारख्याच 
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योग्यतेचीं वाटतात. कोलंबस, साक्रेटिस, प्रंकलिन्, वार्षि- 
गटनू, इयादिकांविषथीं तर काय, पण॒ रिवाजी, थोरले 
बाजीराव, माधवराव यांचीही योग्यता घांस कटणे दुरापास्त ! 
बुद्धीचे कोतेपणायरुकं कार्दबर्म्यातिन जो विलक्षण शगार पसरल 
असतो, ल्ांतच वाचक रंगून जाऊन आपणांस असा सुखसो- 
ला भोगावयासत मिकाला तर बरे, असें यांस वाटते. या 
कादं ब्यातून सुबोधपर अरा विरल्ाच. कथानक मनाजोगे 
खद्छण्याकरितां एखादीत गांधवें विवाह, एखादींत पुनर्विवाह, 
याची प्रशंसा करून ल्यांतील नायकास प्रचुर विलासांत सोडले 
असतें. या सर्वची धाटणी पाहिरी तर एक तन्हेचीच ! अङ्ना 
वेडगठ मनकरुरान भरखेल्या कादंबव्या वाचकाचै मन कु- 
मार्गी प्रवृत्त होण्यास मात्र कारण होतात. असो. रवयाच्या 
भजकांस तर असं वाटते कीं, फारच श्रंगार वणिला असे ती 
कादबरी सर्वात उत्तम होय. मग काय ! तिच्यांतील नायकानें 
विवा उपनायकानै घाट्रून दिलेल्या किंत्याप्रमाणें राजरोस दुबे- 
तेन केलं तरी चिता नाही. याविषयीं विशेष विचार करणें 
येथें अप्रासंगिक होय. सांगावयाचें इतकच कीं, लया चावट 
दंगारापलीकडे यांस दुसरं कांहींच दिसत नाही. हूनच 
मंदघोषेसारघ्या पुस्तकांच्या तीन तीन आढृत्ति छापल्या 
जाऊन इकडीक रजवाडे आणि श्रीमत खोक यांचे पलगावर 
विवा सुंदर दिवाणखान्यांतीर पुस्तकाल्यांत तिच्या प्रती 
दृष्टीस पडतात, आणि  मराज्यांची बखर ' किंवा तिजवर 
केखेली टीका, तसेच ^ रिांचं चसि ` दीं पुस्तके छापखा- 
न्थाचे छापखान्यांत लोकत पद्रन यांच्या कर्योची लोकाच्या 
अनास्थेञुकं नाठमेद ब्हावी, ह देश्चाचें सुचिन्ह काय ? या- 
प्रमाणं “ विविधज्ञानविस्तार ' नामक पुस्तकांत इकडील छने 
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ठेल छापण्याची सुदैवेकरून एका विद्वान् गृहस्थास इच्छा 
हारी आहे. याच उपोद्धातांत तरी असा मजकूर छिदहिला 
आहे की, असले ठेख एकंदर छपावे तर तो खच भाग- 
ण्यापुरता पैसा मिदण्याची या देशाची स्थिति स्ञाटी नाहीं. 
याच उपोद्धातांत आणखीही माभभिक विचार प्रकट केठे 
महितः; ते पाहून इकडील स्थिति चांगली लक्षांत येल. हें 
पुस्तक चाख्विणाराचा उदेश्च इकडीर छने लेख मिव्छवून 
एक सादयत इतिहास र्चावा असा होता, पण तोही लोकां 
च्या अनास्येसुे आजपर्यत पार पडला नाही, असो. कादं- 
बम्या वाचणारी मंडी तरुण असून यांच्या वृत्ति सुशोभि- 
त ्ाठ्व्या; मग दयांचं मन अश्ना पृस्तकांत रमायार्चच. 
यातन कादंबन्या रचणारही बहुतेक वरील वृत्तीचेच असून 
रगेर असणार मग यांस साद्य कसँ न मिच्छे ¦ 

व्रीरु रिदांचं चिरं प्रसिद्ध॒ करणार सरंनमे अन्ना 

१ शिर्याचे चरित्रांतील प्रस्तावना वाचून पाहिटी इह्यणजे अआम्वें 
ह्मणणे काय आहे हँ समज. ज्यांनीं है पुस्तक प्रसिद्धीस आणिटे यां 
च्या मनांत पुषे इकंडीठ बहुतेक राजकारस्थानी पुरुषाविषगरीं थोडे- 
बहुत लिहावयाच होते, आणि ह्यासाठी पुष्कच्छ प्रकारची माहिती 
आणि जुने ठेख मिग्विलेके त्यांजपान्ञीं जाहेत असँ रेकतौ, पतु 
त्याच वेत ठिक।णचे ठिकाणींच मुरल्यासारखे क्ले { वरी पुस्तक 
अलीजाबहाद्र रदे सरकार यांस नजर केठे आहे. हें छापुन पांच 
तहा वर्षे हत आरी. तरी छपखान्यांतीर या पुस्तकांच्या पुडक्यास 
फारसा ठका ठागला नाहीं | बहुतेकांस तर तें छपल्याची वातीसुद्धा 
माहीत नसेट ¡ अदा गोष्टी इकडे थोड्या घडतात असें नाही. 

भवच वणेन" या पुस्तकांतीख प्रस्तावनेत इकडील भ्रंथकारांचे 
स्थितीविषरयी कांहीं किहिठे आहे तै, व दुदी त्यांत कांहीं आणखी 
नामी नामी विचार सादर केठे आहित ते पादण्याविषयीं सूचना करितो, 
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सारख्यांस उत्तेजन भिव्छवें ह रास्त आहे. कारण यानीं 
आपल्या देशाचे इतिहासाचं मनन केलें असून माहितीरी 
पुष्क मिक्छविरी आहे, पण तसं घटन येण्यास कांहीं अ- 
वृधि आहि, खुद ईग्टंड देशांतदी ञे अघ्युक्कृष्ट इतिहासकार 
दयूम् आणि गिवन् यानीं देखी आपले अवाढव्य उद्योग 
पार पाडल्यावर यांचा चटका लागण्यास बरीच तपे लोटा- 
वीं लछगटीं. तें प्रथखप्राच मान आतां इतके वाढले आहे 
कीं, इकडल्या म्रेथकारंसि जितक्या उन्छृष्ट म्र्थाच्या प्रति 
छापाव्या खगतात याच्या हजारपटीनें तिकडीर ग्रथकारांस 
छापणें लग्न लयादेखीर बोरूतां बोरतां पार खपून जा- 
तात { बरं तिकडील लोकसंख्येचं मान पाहिले तर महा- 
रार देशाच्या निम्म एवरदेही नादी | तेधीक शंभर दीडशं 
वर्पौपर्वीची ही स्थिति } मग आमचे येथँ इक्ती कोद वाच- 
नाची गोडी लागत चाकली आहे, आणि लया मानानैच 
प्रथकाराची करामत; मग इकडील अङी स्थिति असल्याचे 
नवल काय 2 इकडील म्र॑थकार जे कोणी वर येऊं पाहतात 
यां सही आपद्या श्रमाचें साथक ज्ञालेसँ वाटत नादी; हण- 
जे छापखान्याचा खच भागण्यापुरतादही पैसा वसूर दोण्या- 
ची मारामार पडते ! असो. अश्ना थोरमनाच्या इतिहासका- 
राच्या संतोषाकरितां आदमी आमच्या देशांतीर प्राचीन आणि 
अवोचीन कविव्रेदाच्या तीची आघव्वण लांस करून देतो. 
अगदीं आरीकडील कविराज जो महिपती याणे भभक्तिषिजयः 
रथांत संप्रण मगवद्भक्तांच्या व संतांच्या कथा गाइल्या; तसंच 
“संतविजयां'त रामदासाचं चरसि गार्ह; “ मक्तलीलखमतां'त 
ठकराराम महाराजांची थोरवी वर्णन केडी; लयाबदर लयास 
कोणी काय इनाम दिलै असेर बरं ! तर प्रथम असटीं कृत्यै 
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कैवव्छ निरपक्ष्दवीन जरी केटी तयी ममेज्ञाचं रक्ष तिकडे 
जाऊन प्र॑थकाराची चहा ज्ञव्या्वाचून राहणार नादी. भव- 
भूतिपतारखा नाटककार से जगांत सांपडावयाचा नाहीं, असें 
आतां नि्विवाद टरटँ आहे, ती यास देखील प्रथम आ- 
पली कृति लोकमान्य टहोण्याकसितां पटीर काट्ावर नजर 
ठेवणे भाग पडलँ 

असो; इतक वाचरून मर्मज्ञ वाचकांच्या ध्यानांत येई 
कीं, जोपर्यत उपयुक्त पुस्तकांची योग्यता लोकांस कठ्णार 
नार्ही तोपर्यत चावट व निरथक पुस्तकांची चहा होक, 
सलयाचा प्रकार पडल्यावर अज्ञानख्पी अधःकाराचा जसा 
लोप होऊन जातो, तसा इतिहासादि प्रथांचा आदर होऊन 
वरीर पुस्तकाचा ग्दास होईल. आतां असत्या कल्पित का- 
दबच्यांपासून नफातोटा कोणता, दह सांगणें राहिले आहे 
तें सागर. पोरवयांत यले एकप्रकारे आपस्याच भोंवती 
गरगर फिरत असतात. तस गरगर फिरत असतां आ- 
प्या भोवतीं सवै फिरते आहे, असें मुखस दिसतं, आणि 
सव कांही पदाथ, जमीन, इ्यादि सुशोभित आणि जंगार- 
ठेटी अकी दिसते. या अक्ञानपणांत किरतेवेकीं जसे न- - 
मीन, पदाथ इयादि दिसतात तसै नेहमी असावे असे वा- 
ठते, आणि एवब्याकस्तिां सुल वारंवार तसे करीत अस- 
तात, पण शरलंच्या तशा करण्यापासून खरोखर पदार्थ 
आणि जमीन तजा प्रकारची होण्याचा संभव नसून फिर- 
त्यापासून भोवंड मात्र येते! तीच सिति रशंगारपर नान्हङ 

१ आगगारईडतून किंवा आगबोटीतून प्रवास करून अं ह्मणजे 
घरदार सवे धावते आहे अतँ दिषतै. याचा प्रयय ला दिवशी नि- 
जल्यावर् तर खासा येतो 
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वाचल्यापासून अन्न वाचकांची होते. सलंस जसे फिरण्यांतं 
खंड पट् नये असं वाटते याचप्रमाणे या वाचकांस दीं 
पुस्तके डोन्यांपुद्रन जाऊ नयेत असा चटका कगतो 
पण तँ फिरणे ब या वेव्छच सृष्टिसौदयै दिसणे जसे व्यर्थं 
त्याचप्रमाणें नाब्हर वाच्रून ञ्या इत्ति वदर्तात लया व्यथं 
दोन्हीपासून मपायच होतो. पदिल्या कृतीपासून शरीरास 
इजा, व दुसरीपासून मन निःसल्र होत जाऊन खन्या ज- 
गाची नादान स्थिति भासते. पदि्यांत मूढ खरे दिसतात 
तसे पदार्थं पहावेसं वाटत नाही, तसे दुसम्यांत आपल्या 
मूक स्थितीचा तिटकारा येतो. सारांश, वरील कादैबर्याच्या 
भजकांतून कांहीं भमिष्ट॒होतात. क्षणे प्रवीच्या यांच्या 
खच्छ मनास विकृति होऊन ते बिघद्रन जाते. 

आणखी यापासून दुसरे अनथ असे आहेत कीं, एकंदर 
मनाचे क्षीणत्व. हणजे मन दुबैव्छ होत जाऊन तो मनुष्य 
जगांतीर व्यवहारास अगदीं निरुपयोगी होतो. कल्पित गो- 
छरीतीठ कथा भराभर समजत जाऊन विद्या काय ती हीच 
असँ वाचणारांसत वाटर लगते, आणि याद्वन वरचढ जे शा- 

दलीय वैरे म्र॑थ यांचा यांस त्रास येऊ लागतो. दा गहन 
विषयात यांची मति शिरकविण्यास कटीण पडते. फार तर 
काय | यांच्या मनास कोणतेच काम इ्ंपेनासे हतं. आतां 
कांहीं कादबन्या बोध होण्याजोग्या किहिरेल्या असतात, 

लांपासून इतके अपाय होण्याच भय नते. ला सुरेख छि 
हिल्या असून मांडणी उक्कृष्ट केली असली तर, वाचकसि 

मराठी भषेच अति सुंदर रूप यांत द््टीस पडते. यात्रून 

मांडणी साधी उक्छृष्ट आणि निर्दोष असी तर कवीची 
कटपनाशक्ति किती थोर आहि हैँ समञ्ून येते, याद्भन थोर 
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काम अयाप सांगणें राहिखच आदे. तो हा की, सृष्टिसी- 
दर्याच हुबेहूब चित्र केवठ रेखल्याप्रमाणें दयात काढले अ- 
सते, तें पाहून सृष्टिसौदयं॑पाहण्याची दीस वाढत जाऊन 
सृष्टिजिन्य दैश्वरीज्ञानाचा लाम होतो. उत्कृष्ट देखावे मनांत 
उमे करण्याची करामत ज्या ठेखांत आहे, असे ऊेख को- 
णास आक्डणार नार्हतः असो. असी पुस्तके एकंदर वा- 
चण्याचा नाद विरे खाब्रून देण्यास प्रथम भारी उपयोमीं 
पडतात. 

येथपर्थत वाचनांतीर पस्तकांपिकीं एका मागाविषयीं 
क्षारं. आतां दुस्च्या भागाविषर्यीं ह्यणजे इतिहासाच्या पु- 
स्तकांविषयीं थोडक्यांत सांग्रन ही जी पदी सेवा आह्ली 
करणार आहोत तिजविषर्थी थोडक्यांत कण्वं. वर्या ले- 
खावरून इत्वे मात्र लक्षांत येऊन चुके असेलच की, 
चरित्रिटेखनाचे अमावासर कारण द्यटले तर मरादी वाच- 
कांची अनभिरूचीच होय. 

इतिहासाचा यश्य उपयोग ह्यटला तर राजकारणी पु- 
रुषांस होय. “ पढच्यास ठेच मागला इहाणा " या ह्मणी- 
प्रनणे पूर्वी होऊन गेलेद्या मनुष्यांचा अदुभव जसा पुढ- 
वयास उपयोगीं पडतो, याचप्रमाणें या प्रथीवर ञाजपर्थत 
जीं अनेक राज्यं होऊन गर्छ यांचा अभव हद्छच्यांस 
कामास येतो. राजास हितकर गोष्टी कोणा, अपायकारक 
कोणया, लयांवर अनिष्ट आख अपतं कोणया युक्तिप्रयु- 
क्तीनें लांच निवारण करे, तंटेबलेडे कशा उत्प 
होतात, प्रजे सुखी देत्रण्याचे मागं कोणते, कायदेकान्रू 
कशाप्रकारचे असवे, कौरे शेकडों गोष्टी पूर्वीच्या 
इतिह सावरून सथ्यांच्या राज्यकर्त्यासि समजल्या आहेत, 

म. 
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ना मंत्री राज्यकारभारांत उक्छृष्ट मानितात, याच का- 
रण पां गेलं तर वरीख्च होय. हणजे यास पष्कठ दिव- 
सांचा अनुभव ज्ञारा, असतो, मग इतिहासांत तर सवैका- 
काचा सवे रार्ाचा अनुभव छिहिला असतो मग॒लयाचे उ- 
पयोगाची थोरवी किती सांगावी नाना फडणवीस यांचा 
जो रीकिक आञपर्यत सारखा गाजत राहिला आहे याचे 
कारण पाले तर हैच होय कीं, व्यांनीं बहुतां दिवसांची 
कारकीदं पाहिटी असून, तीन चार पुरुषांचा राज्यकारस्था- 
नाचा अनुभव घेतला होता; नानांनीं राञ्यकारभार पाहणें 
सोडल्यापासून पेशवारईची काय गति स्ञाखी, ह माहितच 
अहि | असो. तर ञ्या राजकारणी पररुषास मागीरु उला- 
ढाव्या माहित असून प्रवे गो्टीचं स्मरण चाद राज्यपद्धतीत 
जो उपयोगांत आणितो तोच उच्छृ स॒त्सदी होय. असो. 
तर इतिहासाची माहिती अुत्सद्यांस अश्चा प्रकारं उपयो- 
गाची आहे, ही गोष्ट आमच्या देशांतीर लोकांस प्राचीन 
कारपासून प्रणेपणं माहित असून या प्रकारची माहिती 
राहण्याजोगे ठेखही जिद्रिन ठेवण्याची चार पूर्वीपासून चा- 
ठत आली आहे. पेशवाईत राजनीतीच्या मोठमोटाल्या उ- 
लाढा्व्याच्या माहितीसाटीं बखरी खिष्भन ठेवण्याची चाल 
याच उपयोगाकरितां पदन गेरी होती. 

वर अया प्रकारचा उपयोग राञ्यकारणी पुरुषांस इतिहा- 
साचा सांगितला, लयाचप्रमाणें प्रत्येक व्यक्तिमात्रास चखिचा 
होय. प्रत्येक पुरुष राजकुलांत उत्पन्न होऊन राजा किंवा 
प्रधान तर काय, परंतु सरदारदी होऊं इकेर असें नाही, 
तर राजादिरकाचीं चरित्रं ष्यांत छिदिरीं असतात, अशा इ- 
तिहासाचा उपयोग स्व॑त्रांस सारखा कोद्रन होईल १ त्यांतीख 
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कांहीं अंश कोणास कांहीं अश्र कोणास असा उपयोगी प- 
डेल, पण चस्िाबदल तसं नाही. साक्रेतिसाचे चखिं'- 
तील प्रस्तावनैत असे हटले आहे कीं -¶तिहासाम्ये हय- 
टल ह्मणजे राजे, मंत्री, सेनापती इदयादिकांचे गुणदोष व 
त्याच्या ब्यावाईट आचरणांचे बरेवाईट परिणाम इत्यादि 
गोष्टीचं वर्णन असतें, परंतु राजांचे वगैरे अधिकार प्राप्त 
होण्याचा संभव जरी ह्यटला, तरी तो लक्षावधी मनुष्यांत 
एखादे दुसव्यासच असतो. तेन्हां याच्या हातून जी गोष 
घडण्याचा मुीच संभव नाहीं, ती असक रीतीने केटी 
असतां हित होतें, व अगरुक रीतीने केली असतां अनहित 
होते, हँ समञ्न मोठासा नफा नाही; परंतु चरखििाम्य 
ञ्यां चँ वणैन केलेले असतें ते पुरुष बहुत करून चौघां लो- 
कांसारखे असतात, व्यांस संसारांत ज्या अडचणी व जे प्र 
संग आके ह्यन व्याच्या चरि्रांत वणि असतें, या अड- 
चणी व ते प्रसंग बहुतां यावयाजोगे असतात; द्याकरितां 
त्या अडचणी व ते प्रसंग अघ्ुक अथक थोर मनुष्यांनीं अ- 
मुक रीतीने टान्छठे हँ समजले असतां ` कोकांस फारच उप- 
योग आहे. हे चरि वाचण्याचेः सामान्य काभ स्षारे. हे 
सामान्य राभ प्रस्तुत चरत्रापासून तर फारच होण्याचा स- 
भव आहे; कारण जो पुरुष ठ्हानपणीं कोकणातीर एका 
गांवढे गावांतीरू रोतकन्याचा युख्गा असून मोठेपणीं आ- 
पेच शोर्यैकरून राजदरबारीं मोदी योग्यता पावला, इत- 
केच काय, पण राजाचे मांडीरीं मांडी भिडवून पेदवाई 
राखण्याविषयीं अंतःकरणप्रवंक क्षटला; दही गोष्ट॒सामान्य 
नसून कच्यित कादंबन्यांतीर नायकांप्रमाणे घडून आली 
महे । बापू गोखरे यांचे आयुष्यांत येवल्या मोज्या वर्णन 
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करण्याजोग्या गोष्टी कोणलया घडटेल्या असणार ते अमके 
वेढीं जन्मे व अमके लढाईत मुलखु पावके, इतकेच काय 
तें दांत असाया्च कीं नाहीं £ मोरमोल्या राजाच्या कीरे 
कथात मन जसे रप्रन जते तसं या चरितरिपासून काय 
होणार ? असा जे आक्षेप घेतीर लांस आमचं वरी उत्तर 
बस आहे. साठ वर्षर्वी अष्टयाचे रढाईत पराक्रम करून 
ज्या वीरान आपले शौययश आमच्या देशातील लोकांच्याच 
मनांत तर काय, पण इईग्लिरा खोकांचेही मनांत स्थित करूनं 
टेविै, याविषयीं वरीरु आक्षेप तो काय चालणार | वरीङ 
आक्षेपकांसि चरसिच्या वाचनापासून होणारा वास्तविक रभ 
यांस कठलाच नाहीं असें ह्यटरे पाहिजे. चखिंचा उपयोग 
असा आहि कीं, त्यापासून संसारास व जगांतीरु शोकन्यव- 
हारास उपयोगी असा सदुपदेश प्राप्त व्हावा, किंवा वीर्री 
प्राप्त ब्हावी, असं जर आहे तर मोटमोल्या राजाच व रा- 
ष्च इतिहास वाचल्यापासून ज्यास्त होईल कीं, सामान्य 
लोकांस ज्या अडचणी व जे प्रसंग येतात ते वाच्या सार- 
स्याच मदृष्यांनीं कसे टाव्ठे किंवा ते कसे उदयास आके 
ह समनत्यानै ज्यास्त होई भरँ  चुसतें मनोरंजन किबा 
चित्तास चमत्कार भासणं याच लाभाची चर्रिवाचनापा- 
सून जर कोणास अपेक्षा असेक तर तो हे कादंबरीपासून 
किंवा नाटकापासून त्यांचा पुफल्ति रोक! 

वर ज इतिहासाचा व चच््राचा खभ सांगितला ला- 
खेरीज दुसरे कांहीं लाभ आहेत ते असेः-एक तर पएुबोध. 
अमक्या थोर पुरुषान असे आचरण केले ह्न याचा चुरौ- 
किक ज्ञाखा, व अमक्थानें वाईट आचरण केलं ह्न साची 
घ्रुठघाण होऊन माथी दुष्कीर्तीच खापर टले. अघं नेहभीं 
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पहात गेद्यानँ व मनन केव्याने सद्रत॑नाची हौस, व दुवै- 
तंनाचा तिटकारा अपोञप मनांत उद्वतो. (इतिहास हा 
प्रयक्न उदाहरणं दाखत्रून केलेला बोध होय. तर थोरांचें 
वतन पाहून ज्याप्रमाणें सामान्य खोक वागतात तसंच आपल्या 
प्रीतीतीर थोरंचं चचिरि लक्षांत ठेवून तसे सुज्ञजन वागतात, 
उद्योगी असतात ते बेजामिन् फरंकलिन्चै वतन ध्यानात 
ठेवून आपलँ वतन सुघारतातः; इशार नावाडी असतात ते 
कोटंबसाचं चरसि जक्षत ठेन्रून याप्रमाणे वागतात; ज्यांस 
इश्वरीक्ञान मिव्विणें असे दयां साधु ठुकाराम र्विवा 
साश्रु एकनाथ यांचे चरित्राचें मनन करीत असावें; कवि 
होण्याची इच्छा असेर व्यानं कालिदास, भवभूति इयादि 
कर्मीची विरार कीर्तिं पणे मनन केटी पाहिजे; राजकार- 
स्थानी पुरषार्मी रिवाजीचें व थोरटे बाजीराव यांच चरसि 
लक्षपूवंक अवलोकन कें पाहिजे; खलान्ची लोक धुवाचा 
तारा लक्षांत ठेचरून उयाप्रमणें समुद्रात गल्बत॒हाकारितात 
लाचप्रमाणे अद्रा निवडलेल्या थोर पुरुषाचे चरित्र लक्षात 
ठेश्रून या संसारल्पी समुद्रात सुज्ञजन आपडी आयुष्यश्प 
नोका रोटतात. आतां याहून अधिक लाम ह्यटला तर 
मनाचे पोषण. इतिहासांत सवे गत गोर्टीचा इत्तांत असत्या- 
यढ तो मनांत यथासांग उतरण्यास कल्पनाशक्ति लागते. 

कसे हमणार तर, उया काठाचा व उया देशाचा इतिहास 
असर वयाची प्रणेस्थिति लक्षांत आणल्यावांचून तो समजा- 
याचा नार्ही. चांगटी चख बुद्धि असे तेन्हांच तो सम- 
जेल. अश्ना तन्नं इतिहास वाचू सगद्यापासून व॒ मनन 
केस्यापासून कल्पनाशक्ति वाढते. इतिहासांतील स्थसखका- 
व्मरच व मनुष्याचं स्मरणः देवण्याची . सवय लगन आणि 
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तसंच ्यांतीरु मतलब पूर्ण ध्यानांत ठेन्रून स्मरणराक्ति दिव- 
संदिवस इद्धिगत होते. याचप्रमाणें विंचारशक्ति वाटण्यास 
तर इतिहासाचा उपयोग फारच आहे. तो असा की, इति- 
हासांत तन्हेतन्हेवी माहिती दिली असस्यागुठे मदष्यांस 
पुष्कठ् नवीन गोष्टी कदं कगतात. दयांतीर पात्रांचे निर- 
निरचञ्े छण व दोष तसेच लयांचे खभाव हौ पाहिस्यानें 
मानवी खभावाचीं नानाविध अशीं चित्रविचित्र रूपे वाच- 
कांस समजतात. निरनिराठे देशांतीर जोकस्थिति, राञ्यप- 
द्रति, रीतसििाज, ध्मेसंबधी मते समजतात. याप्रमाणे अनेक 
देशांच्या इतिहासाच्या अभ्यासानें मनुष्याचें मन प्रशस्त होते. 
त्याचे ठायी भनांतिग्रूल्क जीं मते असतात, तीं नादी 
होतात. उगाच वरवर एक दोन गोष्टी पाहून तो कोणताही 
सिद्धांत ठरवीत नाहीं, तर लयाची नजर दूरवर फांकते. 
आपटे चाग कोणतें वाईट कोणतें, आपण कोणया गो- 
टत इतरपेक्षा श्रेष्ठ आहोत हं पकरेपणीं समस्रू कागरून विचा- 
रदाक्ति वाढते. तर इतिहासवाचनाने व॒ मनन केल्याने 
ह्याप्रमाणें मनाच्या निरनिराव्या शक्ति प्रगल्भदशेस पांच- 
तात; हेच मनाचे पोषण होय. 

याशिवाय आणखीही लाभ आहेत; ते असे. मनुष्याचें 
ठायीं जिज्ञासावृत्ति ही मोदी प्रबठ आदे. तिच्या योगाने 
आपत्या देशांतीक लोक हर्ट् कोणत्या सिर्तीत आहेत व 
ते काय उद्योग करितात, पूर्वी का तन्हेचे होते, आतांची 
सिति उक्कृष्ट विवा पहिली उच्छृ; आपले देशाबाहेरीक 
लोकांची ह्यणजे आरियाखंडंतीर चीन, जपान, तुकरस्थान, 
इराण, आरनस्थान या दे्शाची, तसंच युरोपांतील ईइग्लंड, 
फ्रान्स, जर्मनी, आलिया या देश्ांची स्थिति कोणल्या प्रका- 
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रची आहे, आपल्यपेक्षां ते लोक कोणया गोरी पुर्दे गेठे 
आहेत, अमेरिकेतीक रोकापे्षां आप्रिकेतीक खोक अडाणी 
कां राहिटे, इयादि शेकडां गोष्टी समजून घेण्यास जिज्ञासा- 
वत्ति सारखी धांव धेत असते, बरे, या जगांती उकाढाल्या 
समञून घेऊन जिज्ञासाढृत्ति तृप्त ज्ञाटी आहे काय? नाहीं; ती 
या अंतरालांतीर गोलांविषयीं व व्यावरीरू लोकांविषर्थीं चौकी 
करण्यास तयार आहेच ! असो. तर याप्रमाणे जिज्ञासातृ्ि हो- 
ण्यासारीं इतिहासाची माहिती करून ध्यावी खागते, व यापासू- 
न मनोरजनही होतें, आणखी इतिहास हा मनास प्रसनताही 
देणारा आहे. इणजे याचे निरंतर वाचनानै व मनन के- 
स्यानं चित्त शांत व स्थिर होतें; या देशांत थोर पुरुष कोण 
कोण होऊन गेठे यांचे चखि्राचं नेहमीं मनन केल्याने व 
त्यांचे चर्तराचाच नेहमीं परिचय ठेवीत गेव्यानै भसुष्याचें 
मन उ्छासित होते. टीक आहे; सत्समागमाचा महिमा अनु- 
पम आहे, आणि इतिहास तर सवै सलनन व थोर पुरुषांचेच 
नचखिानें भरठेखा अप्ततो. मग मनुष्याची बुद्धि थोर होण्यास 
काय अवकारा आहे ? मनुष्याचा कलर अनुकरणाकडे भारी 
अप्ततो; थोर पुरुषाचे चरसि वाच्रून मन प्रन ्चाले क्षणे 
लगेच लया पुरुषाचे अनुकरण करण्याची बुद्धि होते, मग 
इतिहास व चरसि वाचल्यापासून किती फायदा आहि वरर 
पण तो इतिहास व तं चरि राहण्याचा कांहीं तरी उपाय 
असला पाहिजे. ह्यणून थोर पुरुप्राच चि बद देऊं नये 
ह्मणजे काटे. इतिहासापासून असे अनेक लाभ आहेत. 
डायृडन् क्म्रन एक इग्रेज कवि होऊन गेला, तो हमणतोः- 
‹इतिहासाच्या अभ्यासानें ज्यांनी आपली मनँ सुबोधित केर्खी 
अत, आपली आचरणं छुधार् आहेत, आणि आपर्छी 
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कामकाज उत्तम रीती बजावकी आहित, ते ह माश्च हमणणें 
कनबूख करतील कीं, इतिहास ही एक सर्वेल्छष्ट॒ज्ञानश्चाङा 
आहे. 

इतिहास ह्मणजे या जगांत जे महापुरुष होऊन गेले 
त्यांची चखिं आहे.“ ईग्ठंड देशाप्रमाणें इकडीर देशात अया- 
पपर्यत उक्कृष्ट इतिहास तर काय, पण चसििरिलेखनाचाही 
प्रधात पडला नार्ही, व तो मरूठ्चाच नसल्यायुठे इकंडच्या 
विख्यात पुरुषांचा जीवनदृ्तांत छिदिण्याचें मूलच खुंटट, असं 
समजून युरोपांतील नामांकिंत परषां चच वत्त छिदिण्याचा कट 
बहुधा दृष्टीस पडतो, पण॒ तिकडची नुसती भूगोरसंबधी 

सुद्धां माहिती इकडीरु लोकंत चांगरीश्ची असण्याची मारा- 
मार; मग तिकडील लोकाचाराविषयीं व ज्याचें नांवही पूर्वी 
एकल नादी अशा प्रसिद्ध पुरुषाचे चरिराविषयीं सांस नि- 
जञासा उत्प होण्याचा कितीसा संभव आहे १ पण इकडीङक 
पुरुषाचे वृत्त छिदहिण्याचं कोणाचेच मनांत येत नाही ! आतां 
अका प्रकास्चे थोर थोर पुरुष आमच्या देशात होऊन गेठे 
अष्ित काय कीं, अ्याच्या चरििरिवाचनापासून वाचकांच्या 
मनोदृत्ति थोर होती, हा दुसरा आक्षेप वरी कांहीं ले- 
काचा आहे, पण व्यासवास्मिकांस देखीरु वरील विषयाची 
कमताईं न वाद्रून अकाढव्य प्र॑धाची रचना करितां कसिं 
यांच्या ऊेखण्या शिणल्या | तरी थोर पुरुषाचे यश संप 
नाही † | असो, ह्या प्राचीन इतिहासाबदरु आज बोरणें उ- 
रलं नाही. इकडीर अवौचीन पुरुषांबदल ग्रांट डफ़ यास काय 
वाट तें याने मराव्यांचे बखरीतीर प्रस्तावनैत किदिङं 
अहि, संप्रणे महाराष्ट देशांतीख थोर पुरुषाचे चरित्रं मनन 
केल्यावर ते खि्भिन याची माहिती अपरे देशबधूस कर्न 
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दिल्यावांचून द्याच्यानै राहवेना. वर नुक्ते सांगितले स- 
रंजामे आपल्या पस्तकांतील प्रस्तावनेत छिहितात कीं, जर 
कोणी आपल्या आरीकडीर राञ्यकारस्थानी परयैजांचा इ- 
तिहास बेटों छिद्भन ठेविखा असता तर एक छहानसें 
मारत ज्ञां असते.” खरेव आहे, र्हिदुस्थानांतीर रजि व 
इतर रोक धनांघ व मदांघ च्ञाटे असतां, यवनानी घभापखा 
पाय या देशत घातला. मग जक्षी जाग्रतावस्था ब्हावी तशी 
घुदी जाऊन इकडीर लोकांस परतंत्रता सहन होईना, पण 
करतात काय १ आतांच्या स्ितीप्रमाणें सर्वं॒र्हिदुस्थान देश्च 
मुसलमानांच्या कबजांत जाऊन ते सावभौम बनठे होते. असा 
कटीण प्रसंगीं एका कोनाकोपय्यांत राजतेज उत्पन होऊन, 

लाचा मोठा विस्तार होऊन तितक्या काल्लतच महाराष्र दे- 
राचा महिमा इतका वाठला कीं, ज्या र्िदुस्थान देदानें 
वीयेवेभवानै आणि संपक्तिविभवान तसंच विद्याकलादि 
प्रभावानें सकर जगास कांहीं वेर दिपविे, अद्या वीयैशाटी 
पुरुषांचा पवाडा गाण्यास काय कमी आहे £ आमच्या मतं 
येवे सादयत छिहिणें ह्यटले तर प्रतिभारत दोर्ईक, आणि 
है एकाचे हाताने तडीस जाण्यासारखें कृय नाही. सांग- 
ण्यासत कारण इतकैच कीं, असङे थोर पुरुष आमच्या दे- 

१ असल्था प्रकारचे थोर इतिहासकार शमेजांतही कचितच आदद. 

तात. त्यानीं इकडीठ ऊोकांची खरी योग्यता प्रकट करण्याचा जरी 
फारसा यल केखा नाहीं तरी, खोटी निंदाही करण्याचा बहुधा वल 
केठा नाही; ही गोट परकीय राट्तीर इतिहासकारांस भूषणास्पद 
अदि. हैँ पाहून आद्यांस वाटते कीं, दिद्स्थानचा किबहूना महार 
देश्चाचा इतिहास उक्छृष्ट होदषर्येत भांट डफ कृत ˆ मराल्यांची बखर * 
वाचण्याक्त फार चांगठी अहे, 



२२ वापू गोखले याचे चरित्र. 

शांत निपजले असून परकीय राष्रंतीक पुरुषांकडे आ्मांस 
पाहणें कराला ? तेन्हां येवढी अखंड विषयाची योजना अ- 
सतां वरील दुसरे आक्षेपाचैही कांहीं चारण्यासारसे अहि 
काय 

थोडे दिवसाप्र्वीं कांहीं जुने ठेख आ्यांस एका गृहस्था- 
कद्रन मिव्छाटे. ते पाहत असतां दांत खाक्चँ कथानक अ्या 
लेखाच्या आधारं लिहि आहे, तो लेख बराच लंब ‹ बापरू 
गोखल्यांची बखर ` या नांवाचा सांपडलखा. तो इतका हेत॒- 
पुरःसर छिहिकेला पाहून आह्ांस अचंबा वाटला कीं, या 
ठेखांतीर नायकाचा महिमा या देशदहितचितकास नितक्रा 
वाटला लयाहून कांहीं कमी तरी आतांचे रोकांस वाटत आहे 
काय ज्या अर्धं आपल्या कालाचा व्यय करून हा ठेख 
पुरा करण्यासार्टी लया थोर बुद्धीच्या गुहस्थानें इतकी 
मेहनत घेतरी, तर तो अप्रसिद्ध ठेवणं रास्त नाहीं; असें 
आयास वाटले. बापू गोखरे यांच चरित्र तर यावसरून 
समजेल्च, पण लयाहून अधिक एक गोष वाचकांस समजा- 
वी असा आमचा हठ आहे, तो हा की, आपल्या महारा 
देशात जागजागीं छने ठेख पसरले आहेत ते किंती आस्था- 
पूवक जिहिटेले आहेत ह पण यावरू्न समना, व कदा- 
चित् कोणास कांहीं लयांतून सांपडण्यासारखं असल्यास 
लाची उपेक्षा यांच्या हातून होऊ नये अङ्ञी यांस सूचना 
व्हावी. 

वर ज्या ठेखाबदल आयीं छिहिटै तो कोणी छिदहिला 
असेक, हँ करण्याची इच्छा वाचकांस श्ञाल्यावांच्ून राहणार 
नाही; हून लयाविषयीं माहिती देतो. बाप्र गोखले यांजपा- 
रीं विटृपंत पणेकर ह्यन एक ग्रहस्य होते, यांनी हा 
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लेख उदार बुद्धीनें लिद्भिन ठेविला आहे. ह्या ठेखावरूनन्च 
साचे थोरपणाची खात्री होते. हे बापू असतां त्याचे जि 
वास जीव देणारे होते इतकेच नाही, तर बापू निवर्तव्या- 
वरही त्यांच्या देण्यासंबधीं यांणीं पुष्कड्च धस सोली. 
यावरून बापूविषयीं याचे ठिकाणीं किती प्ज्यवुद्धि होती है 
दिसत आहे. यांच वास्तव्य पण्यास पूर्वी बहुत दिवस होते. 
हे मूठ भिमथडी ताटुक्यापैकीं देवड़ी गांवचे इनामदार. 
या गावी दयांचें बंधूचा वंश्च असून त्याचाच खुद वंश ह्यट- 
ला तर हट बडोदे येथं आहे. विह्ृरपंत पुणेकर हे मोठे 
उद्योगी, धमंश्ील आणि दूरद्ष्टी होते, असें वयांनीं त्यांचे 
धरी केठेल्या पोथ्यापुस्तकांच्या संप्रहावरून वाटते. हे नुकते 
गेे साखी स्वगैवासी स्ञाटे, बडोद्यास स्यां जे रावजी 
विद्ध पणेकर ह्यप््रन एक पुणेकर थोर गृहस्थ सुभ्याचे 
कामावर आहेत, ते यांचे सुपुत्र होत. असो. तर अरा प्र 
कार यांच्या सुकीर्तीचा ध्वज इकडे फडकत आहे. 

वर ज्याप्रमाणे पुणेकराचे सद्रंशाविषयीं लिहिले त्याचप्रमाणें 
बापू गोखले यांचे चुक्त बंधु ज भास्करपंत गोखले यांचा 
वंश हर येथें नांदत आदे. विश्वासराव भास्कर गोखले 
हे बापू गोखटे यांचे चुरत बधु जे भास्करपंत गोखले 
त्यांचे पुत्र होत. भास्करपंत गोखले हे शूर असून 
तेजःपन आणि सटदढ असे असत. बापू गोखले यांस भा- 
स्करपंत यासुद्धां चौघे चलत बेघु होते. यापैकी वडील 

१ बापु गोखले यांचे देण्याभीभेत् त्यांच्या कारेवावरंतीठ राममं- 
दिरानजिकचे वाब्याचा वध्वं ब्चाठा, या वाढ्याची जागा प्राचीन 
एका परदेशाची असून त्याजपासून वाडा बांधतेसमयीं बापुंनीं बला- 
तारे घेतठी, ्यामुकेच यांचे निःतंतान स्रा अते कोणी ह्मणवतात, 



म बाप गोखसे याच चरित्र. 

विसाजीषत. द्यांविषयीं पुदीर चरित थोडा केख आल- 
च आहे, भास्करपंत गोखले यांचे पुत्र विश्वास्रावजी गोखठे 
यानीं काटावर नजर ठेकन व॒इण्लिद सरकारचे इमानी- 
पणावर कांहीं खक्ष देऊन, यांची चाकरी पत्करली, बि- 
श्वासरावजीं नीं आपला शहाणपणा आणि इषारी यांचा 
मासला चाकरी करीत असतां सर्वास दाखविल्ा; कवा 
न्यायाची उलट पद्धति आपल्यामागून हदोणाच्या न्यायाधि- 
रास समजण्यासादीं त्यांनीं कित्ताच घान ठेविखा कीं 
काय कोण जाणे ! यांनीं प्रथमतः कोणते खा््यांत चाकरी 
धरली बव केब्हां धरिली ह जरी आ्यांस माहित नार्हौ तरी, 
ते न्यायाधीश होते ते वेढ्धीं यांनीं जो खोकिक गाजविखा तो 
अज्रूलपर्यत आमचे कानांत घुमतो आहे. शेवटीं शेवटीं हे सं- 
गमनेर येथे न्यायाधीश्च ( सुनसफ >) असतां आपस्या प्रवंजांचे 
लीकिकाचं व परमेश्वराचं स्मरण ठेवून उचित तेच यांनी 
केले. ह्यणजे यांचे सुन्यायपद्धतीबदर अद्यापपर्यत तिक- 
डीर लोकांस विस्मरण श्षाठं नादी, इतकेच तर काय, परत 
असे चिक्ित्सखोर आणि दक्ष न्यायाधीच कषचितच, असा 
ध्वनिं यांचे ुखांतून नेहमी रेकू येतो. यांनीं केठेखा नि- 
काल अपी कोर्टात फिरत नसण्याविषर्यीं तर भारी लीकिंक 
होता. असो. आपस्या थोरपणाप्रमाणे व दाहाणपणाप्रमाणे उ- 
ततम न्यायाधिक्चाग्वी पद्धति यांनीं उचद्धन दग्लिक्च सरकारचीं 
चाकरी एकनिष्ठेनँ कर्न अवेरीस लया सरकारची पेनश्ना- 
बदल नेमप्ूक घेऊन, दी पुण्यम्रामीं आपल्या कुटुंबांत हे 
थोर पुरुष दक्षिणेतीर सरदार वास्तव्य करीत अहित. गरदस्थ 
सकांस योग्य अश्ना प्रकारचा यांचा प्रौढ स्वभाव पूर्वीपासून 
असून, यांची स्वधमीवर पर्णं निष्ठा आहे. यांस दोघे पुत्र वि- 
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दरान् असून, त्यांचाही क्रम वडिलखांचे धोरणासारखाच आदे. 
ह चख फार विस्ताराने न लिदहितां नितकै तोकं 

करवेर तितके केले आहे, कारण च्चिष्ट विषयाच लांबल्च- 
क वाचन अद्याप इकडे कोठे आवद राग आहे | दुसरे 
असं की, हा श्रुख्य इतिहास नसून नाटकांतीर एला. पात्र 
जसं असावें, तसे महाराष्ट्र देश्ञाचे इतिहासा तीर हँ आहि. 
आमच्या देशाच भाग्यानें हही जसा 'विविधज्ञानविस्तार' पु- 
स्तकांतून या देशाच इतिहासाच्या उञ्ञ्बल्ना्थं उद्योग चाद्टु 
आहे, तसाच तो प्र्णतेस गेका तर, किंवा प्रण तस्हेचा इति- 
हास या देश्लाच्या भाग्यानं कोणी छिहिखा तर, ल्ांतील 
कोनाकोपय्यास या भागांतीर विषयास जागा मिल्ावी या 
आरोनें ह चरि थोडक्यांत लिहिले आदि. 

आतां याचे उपयोगाविषयीं तूतेच्या प्रसंगासर अनुसरून 
पुनः दोन शब्द बोदन हा उपोद्धात आटपण्याची रना 
घेतो. आजच्या सतीत असल्या तब्हेचा दूरपणा प्रगट 
करण्यास युकीच जागा नाही, असं जरी कीं अशीं दि- 
सत आहे तरी दयाद्् इग्रेन सरकार लष्करांतीर मोठमोल्या 
जागा एतश्गीय छोकांस केन्हां के्ां देतात, यांत सुद्धां 
दूरपणा. दाखविण्यास थोडी जागा आहे असं नाहीं. फार 
तर काय, नेटिव रिपायांची विश्वास् वागण्पक पाटन आमचें 
सरकार दूरदूरे मोदहिभेवर यांस ॒नेतात. (आवितिनियाची 
ख्ढाई" भिकण्यास इकडील रिपाई किती उपयोगी पडले 
है आमचे सरकार जाणत आहे. अद्रा तन्हेची राजनिष्टठा 
पादन यादन मोटाल्या इदयाच्या रुष्करी जागा इकडीरु लो- 
कांस ईइम्रेन सरकार देणार नाही, असे नाही. असं असतां 
असल्या शूरंचे पोवाडे निरथक कसे इणतां येतील £ या- 

३ 
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तन मरादी माषा ञ्या ज्या टाप्रूतून चाल्त आहे वाला 
टाप्रूत सथ्यां पुष्कठ्छ संस्थानं ब राञ्ये आहेत. तीं संस्थाने 
व राञ्यै जरी आज खतंत्र नाहीत तरी फौजसंब॑धी यांची 
स्वतंत्रता कायम आहे. युक्ते दिद्टीदरबारचे वटीं नेरिव 
राजाच्या फौजेनेँ निक्ञाण मारण्यांत जी करामत दाखविली 
ती पाहून सर्वानीं तोंडांत बोटेच घातलीं | नामदार गवरनर 
जनरल यांणींही मोकज्या मनाने यांची स्तुति केली. या- 
वरून आज अशा चरित्राचा उपयोग किती आहे तो स्पष्ट 
दिसतच आहे. 

आतां प्रथमारंभीं बुद्धिदाता जो पावैतीसुत व्याच स्मरण 
मगलदायकः ह्यन शिष्टाचाराप्रमाणे यास नमन करून प्रेथपू- 
णता करण्याविषरयीं विनयप्रवैक प्रार्थना करितो. भ्या थोर 
कुखंत मोरेश्वर देव, थोरटे चितामणि देव, धाकटे चिता- 
मणि देव, तसेच धरणीधर महाराज इद्यादि थोर थोर आणि 
पुण्यश्रीक साघु निपजटे, याच शालिग्रामकुखत आमचा 
जन्म; अतएव अया ऋषीपासून आमची उत्पत्ति, या हारीत- 
युनीस परम विनयाने आणि सद्भावप्रवंक प्रणाम करून 
मोरेश्वर महाराजांची आठवण करितो. तसेच यांत कांहीं 
अंशी देशित जर साधत असे तर या चरितरांत सरसता 
येण्याविष्यीं यानी अचुप्रह करावा, अक्षी प्रार्थना करून 
परमेश्वरस्मृतीनें प्र॑थारंभ करितां. 

य॒क्काम पुणे, 

तारीख ३० जून १८७७. 



दुसन्या आद्रत्तीची प्रस्तावना. 

प्रथमाब्त्तीपेक्षां या खेपेस्त विशेष काय ज्ञाले आहे, है 
येथे सांगणें इष्ट आहे; क्षण्न याप्रमाणे येथे सांगतो. 

प्रथमाढृत्तीचे वेढीं जी इकडील प्रंथकारांची आणि वा- 
चकांची सिति सांगितटी आहे तीत आखीकडे पुष्कल्छच 
फरक पडत जाऊन दिवसंदिवस बाचकांची अभिरुचि आणि 
रिक्ता विरोषच बरद्धिगत होत चार्ली आहे असं स्पष्ट 
दिसते. आन जो हा द्विवीयाव्रत्ति काढण्याचा प्रसंग प्रात 
ज्लाला आहे तो तरी बीर स्थितीचाच दशक होय असें 
हटले पाहिजे. 

प्रथमाब्रत्तीपेक्षां या आवृत्तीत पुष्कठ फेरफार ज्ञाला आहे, 
ही गोष्ट आमचे पुस्तकाची पहिटी आदृत्ति वाचणाराचे ल- 
क्षत तर येऊन चुकी असेलच. रा० ब ° गोपाठराव हरी 
देरयुख व रा० ब० माधवराव गोर्विद रानडे या उभयतांनीं 
मेहेरानीने जीं जीं स्थ>े वाढविण्यास सांगितलं होतीं तीं 
वाढविहं व कमी करण्यास सांगितलं होती तीं कमीं केलीं. 
रा० बण० देशयुख यांनीं तर मोल्या आस्येन पुष्कर प्रका- 
रची तोडी माहिती सांगितली व का दिपणेही दिली, हा 
जो याचा मराठी वाचकांवर व यांत्रून इतिहासाची माहिती 
भिच्छवृं इच्छिणारांवर उपकार क्षाला लयाबदल ग्र॑थकतौ ह। 
यांचा ऋणी आहे. 

कैलासवासी विहृत पणेकर यांचे बखरीचे आधारनें 
आह्मी जं ह चरसि छिहिले आहे याच पुणेकरांचे रीं हय- 
णजे भिमथडी तादुक््यांतीर देखवडी गांवीं आहया आण- 
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खीही एक दोन जीण ज्ञाठेल्या बखरी मिखस्या होया, प 
रतु लांचा उपयोग होईक विवा नाहीं याविष्यीं आजपर्थत 
आह्यांस मोठी शंका दोती ! कारण प्रथमतः तर आह्यांर 
असे वाटत होतें की, आमचें बाप्र गोखल्यांचं चसितरिच तरर 
वाचकांस कितपत मान्य होल कोण जाणे! कारण एक तः 
ही अगदीच नवी सुरू केठेरी पद्धति व दुसरे बाप्रू गोखरे 
हे पुरुष तर आमच्या याच भाग्यहीन देशात जन्मास आके 
तेष्हां या पुरूष्राची कितीशी मान्यता दोते! पण आयास 
तर आतां असे कदन अआ की, कोणी जरी मनःपूर्वैव 
खदेशसेवा केली तर ती निष्फर द्यण्रन जावयाची नाहीं 
असो. तर आतां आदमी वरील जीर्णं स्ञाठेव्या बखरीचाही 
उपयोग करण्याचै मनांत आणून प्रथम विहर शिवदेव 
विचुरकर यांच चरित्र छापण्यासादीं तयार केटे असून 
ते ल्वकरच छाप्रून प्रसिद्ध होल. 

युक्ताम् पुणे. 

ता० २ एप्रिर १८८२. 

शंकर तुकाराम शालिग्राम. 

क ~~ ~~न ~ ~~~ ~~ ~~ 
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१. कोकण प्रांतात राजाप्रर महाखांत पिस्दावण नजीक 
तव्टेवाजण ह्यण्ून एक खेडं आहे. तेथे पूर्वी बह्छाठपंत 
गोखले ह्य्पून ब्राह्मण ज्ञातीचे एक गृहस्थ राहत असत. 
यांचा धंदा ह्यटला तर तेथे यांची कांहीं मिरस जमीन 
वडिलार्भित होती, तिची वहिवाट करून आणि तिजवस्च 
चरितार्थं चाख्वून काठ काढावा असा होता, यांस संतति 
दोन पुत्र क्ारे; वडीर धोौडोपंत आणि धाकटे गणेशपं- 
त. हे गणेशपंतच बापू गोखके यांचे तीथेरूप होत. 
वरीर दोघे बधु बापाचा व्यवसाय करून लया खेञ्यांत कांहीं 
दिवस वास्तव्य करीत होते. घोडो्प॑त यांचा विवाह, व्यं- 
कटरावजी भावे, संस्थान नरणंद, यांची कन्या आनंदी- 
जाई इनरीं श्चा. तिजला पृं संतति यन्ठीच क्चाटी नादी. 
गणेश्प॑त यांस मात्र दोन पुत्ररले श्चार्छी; ज्येष्ठ पुत्राच 
नाव आपा आणि कनिष्ठ पुत्राच नांव बापू, असं होते. 
श्रीमंत सवाद माधवराव पेग्रवे हे राजचक्र फिरवीत अस- 
तां, नाना फडणवीस याचे चलत बंद, गंगाधरपंत 
मादु, हे कोंकर्णातीरु विजयदुग येथ सुभेगिरीवर होते; यांचे 
हाताखारं हे धोंडोपंत फडणिदीचं ह्यणजे जमाखर्ची 
िहिण्याचं काम करीत असत, घाकटे गणेशपंत हे आप- 
स्या वेतनी जमिनीची वहिवाट करून आपस्या गांवींच नां 
दत असत. 

ज्या श्यूर पुरुषान आपल्या पराक्र्मेकरून आपले नांव वर 
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काटि; तसंच थोर बाजीरावाचे मागे ब्राह्मण लोकां 
तीक युद्धकौशस्य नष्ट क्षा; असा जो संर्वत्राचा प्रह 

१ यथं आगम्हास ही गोष्ट सुचविणे भाग येते कीं, सर्वैत्रांचा भह 
ह्यरका हा अपवाद यश. कारण आमच्या देश्चाविषर्थीं त्वैदां ज्याची 
उपेक्षावुद्धीच असेख लांस या शुरांच्या गोष्टी अधापुर्टे जसा सू्ैप्रकाश, 
तषे अदि. पण यांस ही पटीठ गोष्ट वाचण्याची विनंति भहिः-- 

एके वेनी मोगलानें थोरले बाजीरावास्त आपल्या मरीस बोटावि- 
ल. ही स्वारीही मनांत कांहींच न चरकतां व आपै ययाचे वैमनख 
आहे याची परवा न करतां खुश्ञाठपणें कांहीं खोक बरोबर घेन भेटी- 
स गेटी ! वाञ्यापुटः गेल्यावर घोड्यावरून उतरङे व मोगखाकडीक 
सामोरे आलेल्या माणसांबतेबर बाजीराव वाद्यांत रिरले. सैन्य सव 
बाहेरच रादि. मोगट ज्या दिवाणलखान्यांत भेटीची वाट पहात 
बसता होता तो दिवाणखाना उत्तम शगारलेला होता. मोठमोठे 
आसते लावून व हंड्या टागून फारच सुशोभित केला होता. पठीकडे 
चिकाच्या पडत मोगलाचा जनानखाना होता. बाजीराव आल्या- 

वर मोगलांची व यांची भेट साली. यांत मोगलसच्या आदत बाजी. 
रावाचें रूप फारच मनोहर वारे ! मेर क्षाल्यावर सहज गोष्टी बो- 
ठत बोकत मोगरे बाजीरावास शेजारच्या दाठनांत नेक. तेथे गे 

ल्यावर योडक्या वेव्ठांत नम्र तरवारीचा गराडा अपके भोवतीं पडलठे- 
ला आहे असं बाजीरावार्ने पारे. हें कल मोगठनें प्रथमच कर- 
ण्यार्चे योजून ठेविले होते, त्याप्रमाणें साठ. असँ स्ञाल्यावर मोंगलानें 
वाजीरावास प्रश्न केका कीं, “या वेके ठुखा रिपायांकड्न मारविठे 
तर काय करश्ची" हें एेकतांच या श्ररानें आपल्या कमरेच्या तखवा- 

रीस हात धाटून म्यानांतून बाहेर ओट्टी आणि मोगला उत्तर दि- 
ठे कीं, “या शच्ानें प्रथम तुन्चा प्राण घेदैन. मग तुजवर उद्या मारणा- 
रे हे छोक, तो तंच नार्हसिा स्ञाल्यावर यांच तें काय चारणार आहे 
मग अशीच त्वार लयांजवर चालवृन ही फटी फोड्न मी आपल्या 
सैन्यांत पार निधन जाईन 1 प्रयक्ष तखवारी पडताकन प्राण वेण्यास 
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ज्ञा होता, तो घाल्बून आणि कांहीं वेक तर अपार यु- 
द्चापल्य दाखन्रून, वीर्यशाली पुरुषाचे माकिकिंत आपे 
नांव चिरस्थायी के, असा तो राजविडा, वरील गणेशपं- 
त गोखले यांचा केनिष्ठ पुत्र होय. 

आमच्या वाचकांस ये शंका येई कीं, इतक्या दीष 
कालमयोरदैत थोरले वाजीरावापासून धेट धाकटे बाजीरा- 
वापर्यत शूर ह्णन नांव घेण्यास कोणीच निपजला नाहीं 
काय ? पण॒ आयंजननीचे आङीवा्देकरून असा प्रसंग 
आज दिवसपर्यत कधीच प्राप्त ज्ञा नाही. फार तर 
काय, पण गेल्या तपापूर्वीच वीयं ह्यए्ून आमच्या लोकांतील 
आतां ख्यास् गेटे ! आतां दूरत्व आमच्यांत कधीच मिखा- 
वयाचें नाहीं ! पूर्वीचे आमचे प्रवजाचे पराक्रम श्रवण कर- 
ण्यास किंवा पोवाडे गाण्यास मात्र आतां उरले आहेत 
आतां या आंगाच्या लया आंगावर देखीर वरूण्याची आद्रा 
नको ! असा निकडे तिकडे ध्वनि निंघत आहे, व पराक्र- 
माविषयीं खरोखस्च सामस्ूम, अचा वे्टीं देखीरू आमच्या 
आर्यजननीचे बाल्कांत (ब्राह्म्णांत ) तेज आणि वीरश्री 
किती आहे द एका ताच्यानें क्षणमभर चमकरून आणि भप- 
ली तख्वार कांहीं वे पडतादून सकर लोकांस दाखविले; 

तयार ज्ञलिल्या ोकरांपुटे ह बोरणें ! ! ! हं बोट्णे अपरे साहसाची 
खान्नी असल्यावांचून एरवीं नेर काय १ हँ समग्र कृतय पडर्यातून 
मोंगलाचे आईने पाले होतें. तिखा या धारि्चा फारच अचंषा 
वाटला, आणि “शाबास बाच्रा ! धन्य तु्ची जननी [ ¡” अतं ती बोल- 
ठी. तिने यास कुरवाटून अभ्यंग करविे. त्यावरूनच पर्दे बाजीणव 
तिला मातोश्री, व थोरठे माधवराव मोगङास काका हयणुन हयणत 
असत असें ह्यणतात. 
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आणि अस्त पावलेल्या प्राचीन तानन्यांची र्काकी सर्वाचे 
मनांत पणे मिबविली. दी गोष्ट आमचे इतिहासज्ञास श्रुत 
नाही, असे नाहीं; ती निदान कांहीं तपं तरी त्यांचे मनांत 
राखाईडतीक विस्तवाचे फुणगीप्रमाणे क्चांकल्टी राहील्व); 
असो. यावरून समजावें की, गिख्च्यांस पिटबून लावणारा 
राघोबा भरारी, थोरठे माधवराव व त्यांचेच वेल्छचे 
फडके, तसेच नकते गाजल्टे पटबधेनमंडठ, हीं व 
अरौ दुसरीं नवं आदमी अगर्दीच विसरले, असे नाहीं 
यांचा विसर आल्लासर ब आमचे प्रिय वाचकांसि कसा मान्य 
होई बरे £ हीं नवि तर आमच्या देश्ाभिमानी पुरुषांनीं आ- 
प्या हृत्पद्टिकेवर अदत बसवावीं अश्नी यांची योग्यता 
आहे. 

२. धांडोप॑त दादा हे रिदिण्यांत इशार असून जान- 
जनाबी, तसेच बोरण्यांत चतुर असून शूरही असत, हा शे- 
वटचा गुण रिवायकरून बाकीचे गुण कारकरुनाचे ठिकाणीं 
अव्य असावेच कगतात. ह्या गुणात या देशात ब्राह्मण 
रोकांचा हात आनपर्यत कोणाच्यानेच घरवखा नाही, 
क्रर्माचे बनव्छकट तेच ! विद्या अद्री यांणींच शिकवावी | 

धोंडोपंत आपल्या युणेकल्न नाना फडणवीस 
प्रसि प्रिय कञाले, ठीक अहि, जराला तज्ञाची गोडी अ- 
ततेच. नाना फडणवीस तरी छिरहिण्यांत आणि बोणण्यांत 
पम कुशल आणि चलाख होते हँ आहीं येथे नव्याने सा- 
7याला हवे असँ नाही, यांचे चरित तर असा ठकेखं 
भाहे कीं, ते एका दिवरसात किती काम करीत होतेह 
कोणास सांगितलं तर त्यास तें असय वाटे; पण॒ खसे- 
बस्च ते जवर काम काठणारे देते. असो. विजयादुे 
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येथे धोंडोपंत फडणिसीचें काम॒ पहात असतां सालोसाक 
कोरवण उद्रन बंडावा होत असे. दया बेडवा््यांनीं रस्ते 
रोखून वाटसरांस टुटा, मारावेै, असा अनेक प्रकारे त्रास 
द्यावा, तो निवारण होऊन रयत सुखानें नांदावी ब बंडवा- 
त्यांस शासन व्हावे यानिमित्त दरसार नवी रिबंदी ठेबरु- 
न बेडाचा पराजय करावा, आणि पुटं शिबंदी कमी करा- 
वी असा सरकारचा हुकूम होता. शिबेदौ कमी श्ाली कीं 
लागलेच बंडाचा पुनः जमाव ब्हावा आणि गांवोगांव दुटा- 
द्ुट ब्हावी, असा करम बरीच वर्ष चारुला. बंडाचा परणं वि- 
ध्वंस कधीच क्ञाला नाहीं, एकै वर्षा गंगाधरपंत भा विजयादु- 
ग येथील सुभेदार, पुण्यास हिरो देण्यास गेठे, मागें नेहमी- 
प्रमाणें बंडवाठे जमून गवं टुटरं छागले. ही बातमी दया 
पशवे सरकारांस विदित श्चारी. यांनीं है रेकतांच धोंडोपंत 
यांस विजयादुगं येथे आज्ञापत्र पाठव्ि कीं, “बड मोडण्या- 
सादीं खगे ती शिबंदी ठेवावी, आणि बंड पुनः न हो- 
हक असा बेदोबस्त करावा.” या श्रूरास हैव पाहिजे होते. 
पत्र येतांच घोडोपंतांनीं कागलेच रिवदी वाढविण्यास आरं 
भ केला, आणि बडवाल्यांवर खतः चाद्धन जाऊन यांीं 
लढाई केखी. ल्या क्ढाईत बंडवाल्यपिकीं बहत लोक मा- 
रके गे, इतकेच नाहीं तर या बंडाचे सव पढारी लेक 
पकटून आणून समक्ष यांचा रिरच्छेद करविखा. या छ्ृ- 
ल्यापासुन बेडाचा अगदीच मोड होऊन या प्रांतांतं यांचा 
दराराच बसला. ह यांच शुरत्वाचे प्रथम कृत्य होय. 

६. वर हिहिल्याप्रमणें धोंडोपंतांनीं वेडाचा प्रण ि- 
ध्पंस केल्यावर कोंकणांतीर प्रना खस्थ होऊन सुखी क्षाली. 
मुद्धख आबाद श्राव्या सरकारास वसुर ज्यास्त येऊं खा- 
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गला. ईह पाहून पेशवे सरकार संतोषित होऊन नेकनामी 
पत्र ल्ट्भिनि पोषाक व॒ इनाम पाठविले. सरकाराकदड्ून 
असें पत्र व बक्षीस धोंडोपंतांस मिखास्यावर याच दूर 
त्वाचँ वणैन पुण्याचे दरबारी वारंवार होऊ कगले. गंगा- 
धरपंत भानू यांच हिरोबाचं काम संपत्यावर सरकारची 
परवानगी लांस विजयादुगांस जाण्याविषयीं मिली. हे 
पुण्यास असतां गोखडे यांची स्तुति दरबारांत सर्वैतोग्ुखीं 
होत असे, ती यांस पसंत न पदन लांस मत्सर वाटर लागला 
होता. यांस वाद्रं कागलं की, धोंडोपंताची जी येवटी 
बढती श्चाटी आहि ही आपके अपकीतींस कारण दोश्ल. 
यांचा जो नांवलीकिंक स्चाला तो आपटे कोकिंकास कल. 
कच लागला असे समजायाचें. पुटे विजयादु्गं येथे भानू 
गेव्यावर धोंडोप॑ताचा वारंवार अपमान करावा व यारी 
अदावत चाख्वावी असा क्रम चालला, 

वरील गोष्ट हल्क्या खभावाची होय. तरी अक्षाही म- 
नोविकारास मनुष्ये वश्च स्ञालेटीं आदठतात, अश्चीं उदा- 
हरणे बरीच सांपडतील. लांच्यांत हीच गोम असते कीं, आ- 
पल्या हाताखाख्च्या मदष्याची किंवा आपस्यापिश्षां कमी ब- 
याच्या मनुष्याची सुकीतिं कंवा चदढती कला ्चाली अ्तलीं 
तर या दुष्ट मनुष्यांस ती सहन होईैनाशी होऊन तीस वि- 
रजण घारुण्याचा यतन ते करीत असतात; पर याची यो- 
ग्यता खरोखर दोणेच असली तर तेणेकख्न या दुष्ट मद- 
प्रचि आचरणानैच रेषटीं तोँडघक्षी पडल्यासारखे होते. 
हाच मासला हीं येर्थेही स्पष्टपणे दष्टी्त पडत आहे. अशा 
वरीं आपस्या बरिषठाची किंवा प्रीदाची वाईट कति उघड 
करू नये असे समजून जर कोणी ती सहन करीर र्िवा 
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णुप्त ठेवीक तर प्रसंगीं सहन करणारास व प्त ठेवणारास 

मोठेंच अनहित सोसावै लगे यांत संदाय नाहीं. 

४. धोंडोपंत गोखले पाणीदार मनुष्यांत मोडण्याच्या 
योग्यतेचे होते ह्यणून यांणीं असा विचार केला वी, जर 
याची ही अदावत नियुटपणें सोशीत चारवे तर दिबसंदि- 
वस हा त्रास वाद्रून प्रसंगीं आपले कीरतीवर पाणी पडेल. 
करितां काही तरी यांचीच खोडी काटावी ह्यणजे तेणेकरून 
यां चं तेज कमी होई, अथवा “ भीक नको पण कुत्र आ- 
ठप › असं होऊन आपल्या माभ लागणार नाहीं. अपता वि- 
चार करून गोखङे पुण्यास गेटे. तेथें गेव्यावर सरका- 
रची व नाना फडणीस यांची मेट घेऊन गंगाधरपंत 
भानू ्यांणीं दहा लक्ष रुपये खाल्याबदल्ची कांदीं कलमांची 
याद सरकारांत दिली. ते वेखीं सरकार अस्पवयी असल्या- 
मुके सवे कारभार नाना फडणीस पाहत असत. वयांणीं 
असा विचार केखा कीं, या यादीपैकीं सवै नाही तरी कांहीं 
कर्मे जरी भानूवर लागू ज्ञाठीं तरी तेणेकरू्न दरवारांत 
आपल्याप्त खाटीं पाटणं येईर. कारण भानू हे आपले 
चुलत बंधु आहेत, ही गोष्ट सर्वास माहित आहे, करितां 
गोखङे यांस साचे हाताखाटीं पुनः न पाठवितां येथेच ठे. 
वून ध्यावें हँ बर. मग लयाप्रमणें घोंडोपंत यांस इलरांत 
राहण्याची परवानगी मिटटी. 

९. धोडोपंत हे आपले पतणे आपा व बापू यांस- 
हवतंमान पण्यास येऊन राहिले. आपा व बापू हे दोघे 
वषु जाया श्यूर असत, पुण्यास आल्यावर याच दररोजन द्- 
रबारीं जाणं होत असे. यांची वागण््क व इषारी पाहून 
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पेदवे सरकारची मर्जी यांजवर प्रसन्न होत असे. एके दि- 
वरीं तर “'हे दोघे बंघु सरदारीचा इदा देण्यास योग्य आहितः 
असे श्रीमत बोले, 

नाना फडणींस यांची खासगी बसण्याचीं घोडी सुमा 
पनास होती. यांत दोन घोडी फारच उत्तम असत. लयांज- 
वर चाबुकखारास देखीरु वसण्याची परवानगी नन्दती. एकादे 
वेठी मर्जी आली तर फडणीस मात्र खुद बसत असत. 
नाकीचीं घोड़ी खारीचे वेदी कोतवार चाख्वार्वी अदी व- 
हिवाट असे. धांडापंत गोखटे हे घोडंयावर बसणार फार 
इषार आणि चतुर आहेत, अशी गोष्ट फडणीस यांस प- 
रभारं समजली होती. पके दिवी नाना फडणीस या- 
ची सवारी निव्याप्रमाणें घोञ्यावर बसून देवदर्ब॑नास नां 
लागली. जाण्याचे पूर्वी गोखले यांस “आमच्या खासगी दोन 
घोख्यापैकीं एकावर ठक्च वसाव” अशी आज्ञा फडणीसांनीं 
केटी. स्वारीची तयारी ज्ञाद्यावरचाटी प्रमाणें सवे कोतवाल घोडीं 
उभीं केकी होती, यांतच पलीकडे लया दोन धोढ्यापकीं एक 
घोडी मोतदार धरून उभा होता. हँ पाहून गोखले यांणीं 
मोतद्ारास सांगितठँ की, “काटणी सोद्रून दे. मजला घोडीवर 
बसावयाचं आहे. ते देकून मोतदार हणाखा कीं, “या घोडी- 

१ मनुष्याची परीक्षा करण्याची कठा एक शेवटी बाजीराय खे- 
रीज करून सवे पेरवे यांस अवगत होती, अते त्यांच्या चरित्रावरून 
उघड दिसते. व्यांतदी थोरस बाजीराव हा या कामांत फारच चतुर 
भलावा अघा आपचा सुमार आहे. याचे बहुतेक गुण रिवाजीप्र- 
मार्णेच असत. इणजे शररत्व, वक्ततर, धारिष्ट, चापल्य, गुणपरीक्षण, 
साहस, महत्वाकांक्षा इत्यादि गुणांचा आगर जो रिवाजी, त्याचप्रम्णिं 
बाजीराव बह्टारदी होता, अते दिसते. असङे पुरुष निपजके म्हण्- 
नच देशाची ऊर्जितकव्डा दिसत होती. 
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चर धनीमहाराज खेरीज कर्न दुसरे कोणी बसावयाचें नाहीं. 
तीं दुसरी घोड़ी कोतवाल आहेत दयपिकीं वाटे स्याजवर 
जाऊन बसा. ह भाषण या पराक्रमी पुरुषास कोटून सह- 
न होणार £ लया मोतदाराच्या तोडांत लगाबून खारी अश्वारूढ 
द्यारी. इतक्यात नाना फडणिसांची खारी देवदशेनास 
जाण्याचे तयारीनैँ बाहेर आली; तों मोतदाराच्या तोंडांत 
मारल्याची खबर ल्यांचे कानीं गेल्यावर, यांणीं घोडोपत 
दादांस असे करण्याचं कारण जवच्छ जाऊन हक््च विचा- 
रिट. इतक्यांत या पुरुषान असँ समप॑क उत्तर दिले की, 
नानाचं अंतःकरण शांत होऊन धांडोपंतास तसे करण्या- 
बदर शाबासकीच मिल्ाली, ते ह्यणाठे, भोतदारानं फास्व 
अमयीदा केली, ती अरी की, आपण घोडीवर बसण्याची 
परवानमी दिली असून त्याणे मान्य केली नाहीं; जो आप- 
ला हुकूम सर्वै राञ्यांत मान्य होतो तो या यःकश्चित् पाच रूपये 
दरमहाचे किंमतीच्या मोतदारानें मोडल ह्णन यास शास- 
न करणें भाग पडले. खरोखर पाहतां यपिक्षांही ज्यास्त 
शिक्षा करण्यास हा पात्र आहे, पर॒ ही थोडीच केली.” 
ह बोल्णें रेकून नानांनीं हास्यवदन करून उत्तर दिल 
की, (आपण ह फार चांगले केठे. येधून पुं ही घोडी 
आपलेकडेसच रादीक. हिजवर भापण नेहमी बसत जाव." 
नेतर ती घोड़ी तद्षीच त्यांजकडे देऊन मोतदार, चंदी, 
वैरण, रतिब, सरकारांतन नेहमीं चाद ठेविखा. 

थोडा काठ गेल्यावर नानांनीं असा विचार केला की, 
धांडोपंत व लांच पुतणे इषार असून श्यूर आहेत; करितां 
यांस सरदार असं पद यवे. हँ पद दर्छ#ीचि नामधारी 
पदाप्रमाणें फुकट चारुण्यासारखं नसून तें घेणाराची योग्य- 

1 
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ताही तश्षीच पाहिजे होती. असो. वयांणीं विजयादशमीचे 
मुहूतोनं त्रिवर्गंसि दरवारांत बोलावून आष्पून बहमानानें 
व्रं दिली. प्रयेकास पाखी, नगारा, निक्लाण आणि 
हत्ती, देऊन स्यांचा खच ब तैनातीकडे शंभर रिख्दार 
आणि शंभर घोडे यांचा खच सरकारांतून देण्याचा ठराव 
केला. असो. याप्रमाणे सरकारहुकुमावरून या त्रिवर्गर्नी 
पागा तयार करून शिकेदार ब घो्यांची भरती केली, 
अशा प्रकारे सरदार ह पद त्रिवगं गोखटे पावके, याप्र- 
माणे बापू गोखले यांस प्रथम सरदारी मिन्यली. 

६. याप्रकारे हे वरीरु पदाचा कांहीं दिवस उपभोग 
चेत आहेत तँ च खरा सरदारीचा उपयोग सरकारास दाख- 
विण्याचा यास्त समय येऊन ठेपला. तो असा कीं, कनाटकांत 
कितूरकर देसाई यानीं पेशवे सरकारचे हकुमावांचून सैन्य 
वाढविले आणि मुखात द्धूट करावी, रयतेस उपद्रव यावा, 
असा क्रम आरंभिखा. दही गोष्ट पेदाव्यांचे कानी आल्यावर 
त्यांनीं अक्षी योजना केटी कीं, गणेशप॑त मेरे यांच्या बरो- 
बर अजमासं चार हजार फोज देऊन देसाई यांच पारिपलय 
करण्याकरितां रवाना करावें, व याच्या बरोबर र्घौडोर्प॑त, 
आपा व बापू गोखले या त्रिवर्गोसिदी पाठ्वावै अपा वि- 
चार केका, याप्रमाणे भरे यांस इकूम दिखा व त्रिवर्भे 
गोखल्यांसदी आपल्या पतकांसह जाण्यास सांगितलि, 
लया वेढीं गोखले यानीं सरकारास विनंति केरी कीं, 
"आमची नमक तर कमी आहे आणि सरकारच काम तर 
चांगरे रीतीने ज्ञाल पाहिजे. यावर सरकार्ची आज्ञा आ- 
ह्यांस शिरसार्व॑द्य आहि". याजवरून यांस दरनासंतून पांच- 
पांचरे सलार प्रत्येकास ठेवितां येतीर इतकी जमा वाढवि- 
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ण्याचा हृकूम भिव्डल्. अगोदर सरकारची व नाना फडः 
णिसांची यांजवर कपा होतीच; मग यांनीं विनंति केल्या- 
वर यांच मनोगत प्रण कां होणार नाहीं! चितो ननि 

१ शेवटीरु दिग्विजयी पुरूष रिवाःय करून सवे पेशवे यांस माण॒स- 
परीक्षा फार उत्तम असे हं ममे दिपैत सांगितठेच अहि. तकी रा- 
जास परीक्षा अत्षणें अगदीं आवरयक आहे. रेवटल्या वेग्ठीं तिची न्यू- 
नता पडली इ्यणुनच सव गोची न्यूनता होन “आज आमच्या 
देशास द्रव्याची न्यूनता भोगावी छागत आदे. असो. योरे बाजीरा- 
व यांणीं शिदे होककर यांप वा्विले तेन्ां यांची परीक्षा करूनच 
वाढविङे. राणूजी शिदाची गोष्ट अशी एेकरिवांत आहि की, एकर वेढ 
बाजीराव साताय्च्या दरबारीं गेले असतां राणूजी हा हुजस्या बरोषर 
होता. दरबारवे द्वारांत शिरण्याचे पूर्वी राणूजीपारीं जोडा देन 
आपण आति गेले. सरकारी कामकाज उरकरून बहिर येखन पाहतात 

तो हन्या निद्रिस्त असून जोडा उरास्षीं गच्च धरिला आहि. मग 
त्यास जागें करून सांगितटं कीं, “जोडा खारीं न ठेवितां उरत्तीं ध- 

रिठा, यावरून तं सरकारची चाकरी काकजीनें करश्ीठ अते दिसते". 
मग त्यास कागरच सेनेकडे नेमिले. पुष्टे दिवसेदिवसर याची बढतीच 
हत गेली. असो. महादजी रिदा जो इतका प्रव क्षाठा सयाच 

मूक पादिठे तर अकतंच आदि. यावरून याणी केेली परीक्षा सयत्वास 
कशी उतरी ते पहा ! अशाच प्रकरारचीं प्रयेक पेश्यांचीं उदाहरणे 

दाखवितां येतील. दीकच आहे कीं, ज्या शिवाजी महाराजांचं प्रति- 

निधीपद यांस मिक याचीच परीक्षा ही यांस मिव्ाटी असे वा- 
ठते. कारण हा अजब गुण तर यांचे हिकाणीं अपरंपार अत्ते. व्याच 

छहानपणाचे सोबती पाठे तर तान्हाजी भारसुरे, बाजी पासठकर, 

हे जिवाश्चीं जीव देण्याप्तारखे होते. तान्हाजी तर विचारा यांच्या 

दुघंट कारस्थानांत अतिश्षय उपयोगं पदून सिहगड घेत अत्ततां मरण 

पावला. त्यांचे अष्टप्रधानही तसेच परीक्षेनें नामी नामी ठेविङे होते. 

असाच एक मसा नानासादैव षैडवाठे यांचाही नजरेख येतो. 
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बक व महादजी नरिबवक पुणेकर यांस साते स्वारा- 
निशी यांचे कुमकेस जाण्याचा आणि वर हिहिल्याप्रमाणें 
नेमण्क वाढविण्याचा इकूम सरकारातून मिरखाला, हा इकूम 
हातीं पडर्ताच या वीयशारी बापू गोखल्यास फारच 
सतोष होऊन कनौटकाकडे सवारी अघाडीस निघाली. 
आपल्या बरोबरचे सरदार व इतर सैन्य कनीटकांत येऊन 
पचते न पोचतें इतक्यात यांनीं देसाह यांचे सैन्याचे 
तच्ाची तपासणी केटी. देसाई यांचे खार आणि का- 
टक लोकाच पायदन्ठ मिदून पांच सहा हजार खोक, तसेंच 
पांच तोफा यांसह तक्ावर कितुरकराची फोन तयारीने होती. 
बापू गोखल्यावरोबर असलेली टोी या तलावरी लो- 
कानीं पाहून यांनीं उठावणी केटी. दै पाहून ज्या द्यूर 
पुरुषाचा पोवाडा गाण्यास आयीं हातांत आज कलम धरिटै 
आहे लया शूर पुरूपाने आपला प्रथमचाच परक्रम देसाई 
याचे सैन्यास दाखविला. तो असा कीं, शत्रूच्या लोकांस 
बा पूबरोबर असलेलं थोडं सन्य पाहून चेव आच, आणि 
याणी एकदम युद्धास सुरवात केली, द पाटन बापंनीं 
मोञ्या शूरत्वानें चार करून जो आवेश आखा या आवे- 
दांत शात्रूचे बहत लोक मारून याच्या तोफा सवे हिसकाघरून 
चेतव्या. दै करूनही आणखी देसाह यांजकडील लोकांची 

तात्या टोपे कोण १ आणि याण ठढाईत अजब चातुर्यै ̀ दाखविरें 
कसे १ आणि शेवटी मित्राकरितां मरून गेटा कसा { आणचीही दयाव 
लेष्ी असेच कांहीं जिवापाड श्चटणरे असत्यावांचून इतका विभु र~ 
विला अते काय £ असो. शेवटचे बाजीराय यांणीं जी गमाविलीती 
पक्षा याचे ठिक्राणीं धुरंधर होती दं उघड आहि. अशाच प्रकारची 
वरीठ गौखके यांची परीक्षा केली असेठ यांत संशय नाही. 
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परनास पाउणर्यो घोडीं पण॒ धरून आणिङीं. याप्रमाणे 
पहित्याच मोच्यास देसाई यांची फारच त्रेधा त्रेधा उड- 
विरी. हा बापूचा पटिलाच प्रताप होय. हा अगदीच 
मोड ज्ञालेखा पाहून कितुरकरास अशी भीति पडली की, 
या एका ल्हानश्ा टोीनं आपली अक्षी दशा केटी आणि 
आपण जर कां पनः यांस आतां तोंड दिल तर सर्वं सैन्य 
येऊन आपला ठिकाण होता कीं नन्हता अस होऊन 
जाईल, आणि आपटे वडिलोपाभित मिक्छविेले देसारईगि- 
रीचँ वतनही जाईल, याकसितां यांस शरण जवे दहँच बर. 
असा विचार करून नवीन घातकेडीं आपली ठाणीं उठ्वून 
गणेशा्प॑त भरे ्याजकडे आपला वकील पाठविछा. लया 
वकिखने भेरे यांच व गोखछे याचे सैन्य होतें तेथै जा- 
ऊन यांच्या मुलाखती घेतल्या, आणि भरे यांस असें कठ- 
विले कीं, स्वै नवीन ठेविेी आमची फौज आर्तांच कमी 
करून येथून पुरे पेश्वे सरकाराक्षीं विरुद्ध वागणार नादी 
असं वचन देतो. लांसदही दहैच पाहिने होते. यांणीं 
वकिलाचै ह बोलणें मान्य करून पेरावे सरकाराकडे साक- 
ल्यदृत्त ल्द्भिन तात्काक्छ कच्छविलं. यांत बापूनीं केलेला 
पराक्रम तसंच बेडवाल्यांचा ज्ञारेखा पराजय दह यथास्थितपणे 
लिहिले, व परत येण्याविषयीं मला इकूम न्हावा हही किहिकलै- 
ह वतमान दरबारी कˆत्यावर सरकारास परम संतोष हो. 
ऊन बापू साहेब यांस पोषाक व अरंकार इनाम पाठवून 

१ बाप दृरदष्टि व धोरणी असला तर ल्याचा मुर्गा सदह्रुणी 
आणि कतैवगार निपजायाचाच; कारण मुखास्र सहण आणि हुषारी 
वाढवावी अशी इच्छ होण्यास कांहीं तरी उत्तेजन वाप योजीत अ- 
सतो. हीच गोष्ट राजास व याचे पदरचे सरदागंस खाग् पडते, सरदार 
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त्रिवर्गं गोखटे यांस कनौटकात राहण्याचीं आन्ञार्पत्रे गेट. 
सांत मजकूर की, ठह्मी आपल्या पतकासुद्धां ब चुणेकर 
यांच्या पतकासुद्धां दुखा राहून बैदोनस्त राखावा. असा 
असून गणेशपंत यांस सैन्यासहवतंमान परत बोलाविरछ, 

५ -------, 

शूर, मुत्सदी, असके तर समजावें कीं, राजा उदार आणि गुणपरी- 
कषक आहे. एरहवीं जेथे कर्धी उत्तेनन मिच्ण्याचा संभव नसतो ते 
पदरचे नौकर अपा जीव धोक्यांत घालून पराक्रम करण्यास जा- 
तात कशाला १ महार देलाच्या इतिहासोत शूराची व राजकरारस्था- 
नी पुरुषांची जी एवदढी लांब मालिक्रा टीस पडते यार्चे कारण पष्ट 
गेठ तर तो योग असा कांहीं चमत्रारिक आला होता की, गुणाचे 
चहातेच बहुतेक राजसुत्रांत प्रवेश करीत. तेणेकरून गुणिजनांची य- 
थायोग्य बूज होउन याणे केलेठै श्रत्व किंवा कोणतेही अघटित 
कृतय निष्फ होत नसे. 

१ पूवींदी चाक फार उत्छृष्ट अते की, ज्या सरदारनें जेथे परा- 
म केा कवा एकादा प्रांत काबीज केला तर याच तात्कार होणा- 
रे फक राजाने न चेतां या सरदारासच द्वे; ह्यणजे जो प्रांत काबी- 
ज केला तो दयाक्त जहागीर किंवा वसूल करण्यास मुखयारी दयावी. 
अशने सरदागांस विशेष उक्तेजन येत असे. मराव्यांच्या राज्यात ञे 
इतके शूर पुरुष निपजछे याच कारण व॒ आज सवै दृस्थानमर सं- 
स्थानें व राज्ये वेगन्ीं वेगं पसरलेठीं आणि वादके दषटीस प 
तातै याच कारण पाहतां वरीलच होय | पहा! महादजी शिवान स- 
वादं माधवराव पेश्वे यांजकरितां दिष्टि पादशहापासून सनद बहु 
प्रयल्नानें आणिठी, ती लयाचेच उपभोगांत देउन तेथीक वक्रीलमुत- 
लक्री वंरपरंपरा त्याजकडेसच दिखी. 

स्पेनच्या राणीनें कोठंवतसास नवीन भूभी शोधण्यास पराठविके, 
व्हां यारी जे करार केठे दांत कोठंवसाचे वंश जांचा नवीन सापड- 

णान्या भमीवर कांहीं हक्क देवण्याचाही करार केठा होता. हाल 
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याप्रमाणे गोखरे हे सरकारहकुमाने कर्नाटकांत राहिके 
व ब्राकीचं सैन्य परत पुण्यास राना क्षाङे. 

७. कनीटक प्रातांतीर फौज परत गेव्यावर इकडे दै- 
साह यांस पुनः वर डके काढावेसे वाटले. यानै आणखी 
रिदी वाढवली आणि प्रूवेवत् गवि टुटण्यास आरंभ 
केला. गोखसखे यांणीं ही खत्रर पण्या कटटविली आणि 
हैं बेड मोडण्यास आणखी सेना ठेवण्याची आज्ञा मागित- 
खी. ती आज्ञा मिन्ठाल्यावर फोज वाढद्ून कितूरकर यां- 
जला जी कांहीं आशना होती ती अजीवात नाहीशी केली, 
ह्मणजे याच यथास्थित पारिपलयय करून आणखी अधिक 
दरसार खंडणी घेण्याच एक साघन करून घेतलं. तं असें 
की, तसा एक लयाजपासून दस्तएेवज करून घेऊन पुण्यास 
पाठवून दिला. हँ सवे पाहून सरकारास फारच संतोष 
वाटा, 

<. वरीर देसाई यांचा पराजय करण्याचे कामांत गौ- 
खले यांजजवद सैन्याचा बराच जमाव स्ञाखा, तो वाढत 
बादत दोन अडीच हजारपर्यत वाटला, इतक्या फौजेचा पगार 
सरकारांतून वेच्छचे वेवेष पावेनासा ज्ञाला, व फोजेस तर 
महिन्याचे महिन्यास पगार यावा खगत असे. या कारणाक- 
सिं यांस कांदीं मुद्धक हाताखाटीं घाखावा अङ्ची मनीषा 
उत्पन क्लाटी. टीकच अहि; ही युक्ति तर यांच्या धन्या- 
च्या घन्यापासून परंपरेनैच चार्त आली होती. तिचच 
अकरण यांस करावेंस बाटल यांत नवर तें काय । 

शिवाजी महाराजांकडे जापान आपस्या जहागिरीचा भु 
द्वख देऊन आपण विलापुरकरंचे पदरीं चाकरीस असतां 
तेथन यांस पैशाविषयीं विचारावे तर या महच्वाकांक्नी परर- 
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धारन बापास कˆ्वावें कीं, भेथील उत्पन्न येथीरु खचौसच 
पुरेसं होत नाहीं ! त्यास काय करावे !' आणि इकडे तर 
स्वारी मोठमोल्या दुर बेतांची योजना करीत होती | 
मावकरे लोकांस आपले संबगडी करून मराठ्यांचे राज्याचा 
पाया उभा करण्यासाठी जहागिरीचे खर्चात काटकसर 
करून उरविठेला पैसा खच करण्यास तयार दोन या 
थोडक्या द्रव्यानैच याने एकोणिसान्या वर्षा तोरणा किल्टुवांत 
स्राज्याचें निशाण फडकायास कावि. 

प्रथमतः पूणे प्रतीची जहागीर दादोजी कोंडदेव, जो 
शिवाजीचा शिक्षक व॒दाहाजीचा कारभारी, याजकडें 
संभाव्ण्यास होती. नंतर इदाप्रर परगणा, बारामती 
परगणा व ॒पुण्याजवल्छची मावव्छंतीक तठवट जमीन ईइ- 
तका भाग आणखी पुणे प्रतीचे जहागिरीकडे लावून 
दिला, तरी ज्याणें पदे संप्रणं महाराष्ट देश यवन लो- 
कांपासून कानीन केला तरी इच्छा प्रणे ज्ञाली नाहीं, 
सास इतक्या युटुखाचे वसुकापासून संतोष होतो कसला ! 
याणे दादोजीचें मरणानंतर लागरलैच राजगड बांधण्या्च 
काम संपदून चाकणचा किद्धेकरी कफिरंगोजी नरसाला यान- 
पासून तो किला घेऊन लयासच तेथील मामख्त दिली. 
नंतर शहाजीची दुसरी खरी जी तुकावाई, हिचा भाऊ बाजी 
मोहिता याजकडे सुपे परगणा होता तो वश्च ॒होईना ह्यप्रनन 
मावे लोक बरोबर घेऊन रात्री सुप्यांत रिरून बाजी मो- 
हिते व याचे कारभारी यांस धरून कैद केटै, आणि अनु- 
कूठ श्ञाले यांस चाकय्या देऊन सुपे परगणा आपटे अ- 
मलत आणिख. तसंच कोंडाणें कि्यावरीर अधिकारी 



बाप गोखले यांच चरित्र. १५ 

सिंहगड असें नांव दिले. इतके होत आहे तोच पुरंदर कि- 
ह्टयाविषयीं आपसांत कठकह उत्पन स्लाला. या कहां पड- 
लासे करून तो किला तात्काक आपल्या हातीं आणिखा. 
असा चाकण किट्ट व निरया नदी यांजमधील प्रांत मिल- 
विला. असो, या द्यूराचा पोवाडा या नेमक्या ओठीत कि- 
ती गातां येईल, ज्याणें सपर्ण मुसलमानांस जजर करून 
महाराष्र देशास खराज्याचं सौख्य ॒दाखविले, याचे वर्णन 
एकादा प्रचंड पुस्तकांत निराठेच पाहिजे आहे { सारा 
प्रथमजो हा प्रांत मिल्विला तेथून पुँ याचे बर आणि 
तेज श्कपक्षाचे चंद्राप्रमाणें सारं मरेपर्यत वाढत जाऊन 
एकामागून एक प्रांत व किट्ट मिवत गेले. 

हीच कला पेशव्यांच्या उपयोगीं पडली. याणी या दूर 
धन्याच्या युक्तीच अनुकरण कटै नसते तर दिष्टी अटके- 
परयत भगवे स्चंडे नाचत जाण्याची गोष्ट खप्रांत तरी आली 
असती काय ! बाद्ाजी विन्वनाथ याने दिह्टीहन चौध 
सरदेशयखी व खराज्य यांची सनद आणिली. पदं तिचा 
उपयोग चिरजिवांनीं केला ! पहिले बाजीराय यांचा बरी- 
क सनदेच्या जोरावर प्रांत काबीज करण्याचा तर सपाटा 
चारुला होता. असो; दयांच्यापृटे तर मराटी राज्य पर्णं उ- 
त्कर्षास पावलं होते. सोनपतपानपतचे रढाईचे पूर्वी पेश- 
व्याचे दरबारी असा बेत ठरला होता कीं, या मोहिमेत 

१ ही गोष्ट भांट डफः साहेव याणी आपठे बखरीत छिदहिटी आदह. 
त्यांणीं माहिती मिर्विटी तितकी माहिती आतां कोणातस्त पाहिजे 
तर भिच्छ्याचा संभवही नाही. जागजागीं माहिती, जने टेख पुष्कर 
सपिडण्यासारखे आहेत, कोणी आपलीं कांहीं वषं ( आमच्या मतें 
तर या प्रचंड उद्योगास्त एका मनुष्याचं आयुष्यही पुरणार नाही. 
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अटकेपलीकड़े अफगाण ल्येकांस हाकरून देऊन यांच्या 
तोंडावर शूर सरदार जे शिंदे आणि होढकर यांस ने- 
हेमी ठेवायाचें. शिंदे आणि होकर हे सरदार शरत्वा- 
विषथीं खात्रीचे असत ह्यपप्रन यांस राज्याच सरहदीवरचे प्रात 
देऊन नेहेमी ठेवावे, असो पेदवे सरकारचा साप्रदाय असे. 
वया सांप्रदायास अनुसरून जटकेपटीकडीर सअ॒दरख काबीज 
करून द्या दोघां सरदारांस तेथे जहागिरी देऊन उन्तरेख 

~> ~~~ ~~~ 9 ० न ----- 

कारण सवै हिदुस्थान देशभर संस्थाने आहेत याचा मृच्छ पाया रोध- 
ल्यावांचून ही गोष्ट पृणते पावेल कशी १) इकडे घाठविटीं तर् 
या माहितीनें व ठेखानें अजून एक कपाट भरून जाईल असं आहे 
खर; तरी भ्रांट डफ, यांत जी अधिकाराची, दव्याची, कौरे अनुक्- 
ठता होती तशी सांगड आतां जुल्णें दुरापास्तच ! व तितका संग्रह 
मिव्छविगेही दुधैटच ! वर ह्यटल्याप्रमाणें आयुष्य तर काय, पण कोौहीं 
वर्षही घाठविण्यास कोणास इच्छा वाटे, अते दष्टं जी आमच्या 

देशाचे इतिहासाची प्रीति नवीन विद्वानांत दृष्टीस पडते ल्यावकून 

वाटत नाही. आंट फन जो उद्योग केला यावकून याची इत्ति 
कशी साली व लाँ आमच्या छौकाविषयीं जे मत दिठै अहतं 
पाहून आम्हांस आश्वयै वाटते | आमच्या देशाच दुभोग्य पहा कीं 
जें स्वामी रामदास यांनीं दिरेठे भगवें निशाण रायगडापासून निघाठे 

" तें का्टेकरून दिष्टी, अटक, ऊाहोर परयत फडाडत गेट व॒ अजूनदी 
उत्तरेस फडाडत आहे, वयाची हकीकत किद्िण्यास युरोषियनाखेरीज 
दुस्तरा कोणी मिव्यसर नादी |! व त्याणें जें काम कें याच्या शतांश 
करवेसं अद्यप कोणास वाटत नाहीं! अश्उदहीन खिलजी याचे 

पठीकंडीर माहिती आज कांहीच मिकण्याची आज्ञा कोणाही ददत 
नादी काय ? तोच आमच्या देशाचे इतिहासाचा उगम कायण दृष्टी 

एक सुवातां कानीं पडली अहि कीं, 'विविधज्ञानविस्तार' मासिक पस्त- 
कांत एकं देशाभिमानी पुरुष पूर्वाचि इतिहाससं्बधीं जुने ठेख भिव 
वुन सादयत छापणार आहे । 
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मन मानेर तक्षी हद वाढविण्याची परवानमी दयावयाची, 
आणि यांच राज्य उत्तर र्हिदुस्थानपर्थत असलेले सव पुण्या- 

खां खुद पेशव्यांचे अमलांत टेषायाचें, असा संकेत होता. 
असो. अ्या शिबाजी महाराजानें सुसलमानांच्या त्रासानै ख- 
तंत्र मराठी राञ्याची स्थापना केली व हा स्वै र्हिदुसखान 
यवनी संस्थानांनीं भरला असून महाराष्ट्र देश काबीन केला, 
आणि गीौव्राह्मणप्रतिपाल्क राज्य स्थापले. लात कियेक वेत्य 
तर अपार शौर्य, अपार चापस्य आणि अपार कौश्चल्य प्रकट 
करण्यांत आले. यांच्या प्रधानांकट्ून वरी बेत होऊन 
यवनी राज्याचा दिदुस्थानांतन ठिकाण मोदन यांच्या वा- 
टाच रोखून बद् करणें ठरले हँ आश्वं कसचें | असें करणे 
यांच खभावजन्यक्रयच समजले पाहिजे. आणि याच्या 
वरिरोष उत्कर्षास कारण हँच ब्रीद स्चले. खदेशाभिमानाचा 
हा ठसा सवै राज्यकारस्थानी पुरुषांवर मराठी राञ्यांत कसा 

उमटला असे, ही गोष्ट वरीरु वेव्ठांवरून चांगली लक्षांत 
येल. असो. वरीर पुण्यास ठरलेली पेशव्याचे दरबारची 
मसल्तच पानपतचे कढाईत मराल्यांचे अपजयास कारण 
क्षाखी. उघड आहे; चाग सोयखोर घर बांधलं असून 
तेथून दुसरीकडे राहण्यास जाण्यास सांगणें धराच्या माल- 
कास जस रुचणार नाही, तीच गत टी मस्त रेकून 
भिदे आणि हीककर यांस ज्ञाली. यांनी कढण्याचे का- 
मांत फारच कसूर केटी. एकाद्या मदष्याचे हात बांधून यास 
कुस्ती करण्यास सांगितलं तर परिणाम काय होईरु £ तोच 
परिणाम या र्ढारईत घटन आला. काय ते प्रतापी सरदार 
दिदे आणि होकर हेच. हे पेरान्यांचा डावा आणि उ- 
जवा हात ह्यटरँ तरी चाठेल. यार्न प्रसंगीं तोंड नाही 
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दिल तर काय होईल, द दिसतेच अहि ! दुर्देवाने जें ध- 
ङण तें घटन आल. र्दिदुस्थानासारखी सुपीक जमीन ह- 
टली तर कचितच. यांतून रिषदे आणि होककर यांचे ता- 
व्यांत जो मुद्ध आहे याची बरोबरी करण्याजोगी पिकाऊ 
जमीन रहिदुस्थानांतदी नादी ! दही गोष्ट अद्याप सर्वास वि- 
दित आहि. असा अदर टाकून उखीर वाखीर आणि पवै- 
तमय काब्चुलांत जाऊन दिंगाचीं ज्ञां राखीत वसणे श्िदे 
आणि होक्कर यांस कसँ बरं आवड } असो. आतां 
रवै विषयाकडे वद्र. 

९. गोखखे यांजजबव्छ फौजेचा जमाव अडीच हजार- 
पर्यत ज्ञाला होता. सया फौजेचा ख्च॑श्रीमतांकड्ूनं वेच्छचे 
वेवेस पोहोचत नसे आणि पफौजेष तर द्रमहाचे दरमहा 
वेतन दिलं पाहिजे. याकरितां नवल्शुदकर देसाई यांचा 
नवल्युंद ताटका सुमारे तीन लक्षांचा होता तो दावन 
आपटेकडे घेतला. पदे या वसुखानेही सेनेचा खच चां- 
गलासा भागेना इतकी सेना वाढली, नतर करवीरकर राजे 
परटवधेन आणि मोगल यांचे सुलखातील चांगले आबाद गांव 
पाहून लयांजवर खारी करावी आणि गांवापासून खंडणी 
घ्यावी; खंडणी न मिाल्यास दूट करून द्रव्य आणावें, 
असा क्रम चालला, तोफा, पायदक आणि खार भिदून 
सुमारे तीन चार हजार पवेतों हमेषा जवल बारुगण्याचें 
सामथ्यं यांस आले. या सुमारास कनाटकांत वारंवार बे- 

१ श्रीमेत हैँ नांव आतां फक्त बद्ध मनुष्याचे तोंडून माच केन्द्र 
केन्हां एक् येते. है नांव पूर्वी पेराव्यांस देत असत है वाचकरांत क- 
व्वितों. ब्रह्मवतीौस शेवटले बाजीराय असतां त्यांसदी तेथील मंडव्छी 
याच पदवी आदवीत असत. 
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डावा होत असे, याच पारिपिय करून बंदोबस्त ॒टठेवावा 
आणि सरकारास स्नालेटे मजकुरा्चीं विनंतीपत्रे पाठ्वावीं 
असां परिपाठ असे. या निमित्तासु>ेच सेना जास्त ठेवि- 
व्याबदल दोष वगैरे येण्याचा संभव नन्हता. उकूट या 
विर्न॑तिपत्रापासून पेश्व्यांची मजी सुप्रसन राहिली. 

१०. कनांँटकात ठंगम्द्रेनजीक इनगी ह्णन एक 
मोठा गांव आहे. या गांवासमोंवतीं कोट असून आंत कि- 
दटघाप्रमाणं गदी असे. ती गदी मजबूत असून यांत तोषय 
वरे सामान व पांचश्चे लोक नेहमीं रहात असत. सरका- 
रास आपै गांव केवदे आहे हँ समच नये, ह्ष्पन सर- 
कारी नौकरांस गांबांत येऊ देत नसत. साल्यबाद जमा- 
बदरी करण्याकरितां मामठेदार आला इणे यास सामोरं 
गांवाबाहेर जाऊन डके बांधून गदींत नेऊन तेथें डोके 
मोकल्छे करावे व यास तडजोडीनें मर्जीप्रमाणें वसूल देऊन 
म्रामस्थांनीं माग॑स्थ करावें असा परिपाठ असे. 

हं वर्तमान गोखले यांस कट्टल्यावर कांही शिकंदी बसे- 
बर घेऊन लया गांवावर गेले, तों काटक लरोकांनीं मोढटीं 
चाद्भ् केटी. ह पाटून एकदम हा करून गांव सर केका, 
आणि आंत गेद्यावर नितके काटक खोक र्त होते ति- 
तक्यांचीं डोकीं उडवून आपठेकडीरु कारकून शिबंदी 
ठेवून गांवचा बंदोबस्त केला, व याचप्रमाणें जेथे जेथें ब- 
डाई होती व कमावीसदार याचा अम्मर रयत मानीत न- 
व्हते तितक्यांच पायििय करून सवै कर्नाटकांत जर ब- 
सेर अङ्गी व्यवस्था केली. यापासून सरकारचा अम्मल 
बसून वसू सुरचछ्छितपणे पोह चू लागला. 

राज्याचा मरातब वाढविणें देच सरदाराचे काम, व 
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एवव्यासाटीं पदरी खचै बाठ्गून सरदार ठेवावे लगतात. 
रियासारखे व भोँसव्यासारखे सरदार नसते तर मराटी 
राञ्य इतक्या योग्यतेस पावतेचना. खुद राहू राजास पेश्ञ- 
व्यासार्खे प्रधान न मिस्ते तर मरादी राज्याचा पाया 
युट्ीच उक्मव्टीत श्ञाला असता ! तसंच गोखञे यांणीं 
पेराव्यांचा अम्भल कनौटकांत प्रण बसविला हँ थोर सरदा- 
रीचेच लक्षण होय. 

ह कनौीटकांतीर वतमान रेकून श्रीमतांस फारच संतोष 
वाटला, व त्यांनीं गोखल्यांची तारि केटी. 

११. हैदरी हय्पून एक युसर्मान रिपायाचा पुत्र 
यसे. हा पहित्यानें बापाचाच धंदा करीत असे. पण अंगीं 
रौये असस्यायुठे कागखाच प्रबल होऊन आपस्या धन्यास 
पदच्युत करून याचे स्थानीं आपणच स्ञाला. आजदहा 
ग्रत घेतला, उदयां तो प्रांत घेतखा, अशा रीतीने तो सुद्धख 
वाटव्रू खगा. पेश्व्याच्या खटुखास वयांजपासून उपद्रव 
होऊं लागला, तसेंच निजामाचे सुटुखासदी होऊं लागला, 
तेणेकरून त्रास पावून सन १७६७ त ॒पेशवे, निजाम 
आणि इग्रज या त्रिवर्गोनीं विचार केला कीं, हैदरभह्टीस 
वादं देऊं नये. पहिले पशवे ह नांव सर्वास विदित आहेच. 
दुसरे निजाम, हे रैदराबादचे राजे. अद्यापपर्येतही तेथीक 
गादीवर यांचे वंशांतीक एक पुरुष विराजमान असून याने 
बम्थाच धाटामाटाने राञ्यवैमव राखल आहे. तिसरे इप्रेज, 
हे आज उत्कर्षाच्या प्रण शिखरास पोहोचठे आहेत. 

वर हैदराविषथीं छिदि व्याचप्रमाणें लयाचा पुत्र जो 
रिपू सुल्तान याणंही दुख काबीज करण्याचा सपाटाच 
चारुविला. क्नौटकांत श्रीरेगपटण केरे प्रांत हैदरानैच 
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भिकिठे होते. ते राखून लयाहनन ज्यास्त राज्य वाढवावें या 
आशेन निजाम आणि पेशवे यांचे राज्यास उपद्रव देऊं 
लागला. नरगुदकर व्य॑कटराव हे पेशवे सरकारचें 
आक्तसंबंधी असून करवीरकर यांचे हे अष्टप्रधानपिकीं सचीव 
होते. यांची व पिप्रची दहा महिने लढाई चाद्धन अखेरीस 
पिप्रन नस्युंदचा कहा षेऊन नरण्ुदकराचे दिवाण 
कालठोप॑त यांजला धरून र्पिजन्यांत घान मारि, आणि 
खुद व्यंकटरावजीसही कैद केले होतें. वर सांगितल्या - 
प्रमाणें हेदराच्या व॒टिपूच्या नाशास्तव पेशवे, इग्रेन 
आणि निजाम हे त्रिवगं पूर्वीच एक ज्ञाले होते, परंठ॒टदिप्ू 
हा या त्रिवर्गोसही सामान्य शत्रु नन्ता; कारण तो छ्डा- 
ईत. पिसाख््ल्या वाघाप्रमाणे ठटरून पडणारा योद्धा होता. 
असो, लाच पासिलय करण्याकरितां इग्रेजांची फौज नेहमी 
कर्नाटकांत उतरटी होतीच; आणि वर जो नरणुदकराचा 
प्रकार सांगितला तेब्हांपासून पेराव्यांसही फार राग आला 
होता, आणि यांचेही मनांत व्यंकटरावजीची युक्तता 
करण्याकसितिां टिपूशीं सामना करावा असा विचार होता. 
व नरयरंदकरंचा अद्धख याजकट्रून दहिसकून घेऊन नरयुंद- 
करस परत देणे ह आपले करतेन्य आहे, अशी यांची 
समज हाती. याच स्ुमारास इम्ेजांसही पेशव्यांची मदत पाहिजे 
होती हयषपून श्रीमतांनीं आपङे सरदार परश्ुरामपंत भाऊ 
पटवन यांस फौजे्षह जाण्यास आज्ञा करून गोखले यांस 

१ पटवधेन घराणे युद्धकौश्चल्यांत किती निपुण होतें हा लौकिक 
कोणास सांगायाला पाहिजे अते नार्ही; कारण शेवटल्या बाजीराय- 
पयैत यांचा तरारबहादूरपणा जय्यत गाजतच होता. एकदां 
बाजीरायाची खोड मोदल्यासारखैच याणी केॐः- 
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त्याचे मदतीस जाण्याचीं आज्ञापत्रे पाठ्विङीं, हा इकूम 
पोट चल्यावर दोन हजार सखारांनिशीं गोखले पटवधैनास 

पूर्वं कोट्हापूरकराकडन आपल्या राज्यास फार उपद्रव कागतौ तो 
दुसच्या कोणयाच तद्डेनें मोडणार नाहीं अस पाहून पटवर्धन यांस 
कोट्हापूरचे सरहदीवर सांगरी, मिरज, हे प्रांत पेशव्यांनीं जहागिरी 
रिट. पटवधन तर शूरच; दयांणीं कोल्हापुरकराचा उपद्रव अजीषात 
नार्हौसा करून उलट अपत्या जहागिरी कोल्हापूरकरांच्या मुलरखात 
वाढविल्या. याप्रमाणे रेवटपदैत पटवधेन यांची बटतीच हीत 
गेली. ती धाकटे बाजीराय यांस मात्र नापरसंत होउन रयाच्या 
जहागिरीकडे डोरा टेविला. यणे ज॒ने प्रधान व॒ जहागिरी तर 
बहुतेक कमीच करून माणकेश्वर, नारो आवटी, बाष्टोबा कुंजर 
असेच नवे प्रधानमंडव्ठ योजटे होतें. हेच मंड राज्य गमावण्यास् 
कारण चाट असें ह्यणतात,. असो. पटवधन हे शूर फार .र्याच्या जहागिरी 
हस्तगत दोण्यास तर बिलकुल इलाज चालणार नाहीं असें पाहून यांस 
मरेकरव्याकड्न तरी मारवावें असा मनसुबा करून पटवधेनाच्या घ- 
र्या सवै पुरुषमंडन्ीस वाब्यांत एके दिवशी मेजवानीस बखाविङ. 
सांच्याकर्तिां एक सतं उत्तम जागेची योजना करून बाकी स्वं 
पारे दुसरे दिवाणखान्यात मांड्लीं. बाजीरावाचें आचरण पटवधन- 
मेडीस सर्वै माहीत होतें ह्यणून यांनीं तरी हा वेत अटकन्टीनेच 
तात्काढ जाणला, पण मनांत काडीईतकी कचर न आणितां खुशा- 
रपण जेवायास गेले. पात्रे वादन तयार ्चाल्याची खबर येतांच आ- 
ठेटी चवदा पष मंडन्टी एक्राचढी एक तेजःपुंज आणि सुरेख द- 
खणे राजबिडे पोषाग उतकून जरीकांठी पीतांबर परिधान करून उ- 
तरीयवच्र ह्यणन शाली आंगावर चेडन नम्र तलवार सोन्यार्प्या- 
च्या कंबरपथ्यांत कमरेस ठलटकावृन एकामागें एक प्च मांडटीं 
होती तिकडे सडक्र चारे प्राठे! यांची ही योजना व इश्रत पाहून 
बाजीरावाचा बेत भीतीमुके सवं कसला |! आणि तैन्हांपासून पट- 

वर्धनांचा बाजीरावावर दरारा बसला ! | | 
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जानं मिराठे. यांची सवै जमियत फोज पचवीस हनार- 

पावेतो जमली. एक दोन दिवसांतच जाऊन टिपूचे से- 
नेची गांठ ध्यावयाची, परं कष्णानदीपत प्रर फार आला 
याञुढै नदीचे किनाग्यास्च युक्ताम करणं यांस भाग पडरलै, 
सवे सेना नदीवर तठ देऊन रादिरी असतां दुसरे दिवी 
टिप्रकडीर सुमारे पांच खार, पेढाज्यपिकीं असलेले न- 
दीचे परीकडीरु बाच्रूस हयणजे या फौजेच्या दक्षिण दिशेस 
कृष्णा नदीचे कडेवर येऊन उभे राहिटे. यांस पेशर्व्यांची 
फोज अतिशयित आहे द माहित असूनही अचे, दही मोदी 
नवलाची गोष्ट आहे. असो. हे खार पाहून परश्चुरामपंत 
भाऊ बोले कीं, “आपस्या फोजेदरून कोणी जाउन या 
सवारी सामना करीर तर फार चांगट होईल." हँ बोल्णे 
धोडोप॑त दादा गोखले यांनीं रेकून उ्यात येऊन ती. 
नश लोक कृष्णा नदींतून पोद्रन पार जाण्याप्तारे बरोबर 
घेऊन तांडांत तरवारी धरून उड्या टाकून नदीपार पोद्रून 
गेले. रिप्रकडीक खार गाफील होते. यांस एवब्या पुरा- 
तून आपल्यावर शत्रु येई अपा संमव देखी वाटत न- 

१ ्धोडोपंत गोखले शूर कमी नव्हते ही गोष्ट आह्मीं वर लिदहि- 
ठेस्या चरित्रावरून वाचकांच्या ध्यानात येडन चुकलीच असेल; बापू 
गोखल्यांचं शोय तर अदयाप अआबाखत्रृद्धांच्या मुखीं गाजत आद! 
सायका जायावर अव्या गातात दांत सुद्धां आम्ही यांच्या पराक्र- 
माच्या गोष्टी गादठेच्या रएेकरिव्या आहेत ! ¡ ! अषटथाच्या ठगहत 
त्या्णे गाजवलेटी तरवार पाहून व शेवटचा त्याचा पराक्रम रेक्रून 
सवै छोकांस त्याचे शौयौची पराकाष्टाच वाटली; आणि तेन्हांपासून 
त्याच्या सुकीर्तीचा नगार चोर्हीकडे दणदण वाश्रं छगला | | तौ 
आजपर्यत धीम् धीम् रेक येतच अषि ! 
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व्हता. इतक्यात एकदम यांजवर हटा ्चाला. या हद्छर्घात 
हातघाईवर येऊन टिप्रकडीर पनास साठ असामी जखमी 
होऊन यांची घोडीं धोडोरप॑त गोखले यानीं घेतङीं, मग 
बाकी उरटेल्या खारांनीं तात्काठ आपल्या गोटांत पठ 
काटला. हा चमत्कार पैल्तीरीं परशुरामपंत भाऊ पट- 
वर्धन व स्वै सेना पाहत बसली दोतीच. यांनीं द श्य 
पाटून माना डोकविल्या आणि लागलेच नावा पाठबून 
दादास याचे लोकांनिरीं आलीकडेस आणिवले. हा प्रथम 

मोचा टिप्रकडीर खारचा गोखटे यांनीं उडविल्यावर थो- 
डच दिवसांनीं पिपरी इम्रेन व पेश्वे यांनीं युद्ध केले. 
यांत टिप्रू पराजय पातरून लगलाच तह करिता स्रा. या 
तहत म्रूठ संकेताप्रमाणे नरयंदकरास कै्देतून सोडबून 
याचे संस्थानही मोक>े करवून यांचे व्यास परत दिले. 
परशरामपंत भाच पत्र र्ढारईचे हकीकतीविषयीं पेश- 
व्यांस पूर्वीच पोंचले होतें. लयावरून गोखले यांस बहुत 
आदराने दरवारस्य सन्मानप्रवेक पत्रे पाठविकीं. पटँ थोड- 
केच दिवसांनी या युद्धाचा परिणाम तारीख ४ मे सन 
१७९९. रोजीं टिग्रचै राञ्य इग्रन लोकांनीं घेतले हा ज्ञाला. 
लाच सुमारास रिप्रचा रोवट जाला. असो. 

१२. इकडे याच सुमाराचे वेलं ख्याच्या ठ्ढारईत 
पेशवे सरकारांनीं अजब जय मिरनरून निजामास मेणाप्रमाणे 
मऊ केखा. फार दिवस निजामाचा दिवाणनो मुश्रुर मु- 
दुख याजवर असा डोक्ा होता कीं, हाच निजामास आ- 
पल्याविषयीं चिडवीत आहे. तो सड प्रणेपणें उगविंण्याक- 
रितां लास प्रण्यास कैद त ठे्रन सवाई माधवराव पेदवे नि- 
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जधामासं गेटे. व्या वें संपूर्ण पुण्यनगरी शोकाक्रांत क्रारी. 
संप्रणं महाराष्र देशास या प्रभूचे कारकीर्दीत जं सौख्य 

१ सवाई माधवराव जिवंत असतां त्यांच्या चातर्याचा व शहाणप- 
णाचा मोटाच टीकिक होता; अल्पवयी राजा असून रयतेस पराकाष 
च सीख्य मिग यावरून व्यांच्या राज्यास रामराज्य ह्यणत असत 
ते श्वत्यु पावले तेन्हां प्रम निजधामास गेले म्हणुन सव॑जन हयणं का- 
गले. तोच रब्द आदह्मीं वर योजिला आहे 

वरीर गोष्टीच प्रमाण असी मोव्या छोकाँनी पिकविलेटी एक च- 
मत्कारिक दंतक्रथा अद्याप लोकात राहिटी आहे, ती कायं कारणानें 
उत्पन्न ्चाली याचा पत्ता तर बरोबर समजत नाहीं, परंतु तिजवहन 
त्या प्रभूविषरयीं सोकांची पृज्यबुद्धि कशी होती हें स्पष्ट व्यक्त होते, 
ह्णन ती येथे सादर करतोः- 

सवाई माधवराव पुण्यास राज्य करीत असतां पुण्याचा एक गृह 
स्थ महायातरा करण्याक्रितां गेखा, का्चीयाचा आटपल्यावर बद्रीना- 
रायणाकडे जाण्यास्तादीं निघाला. बद्रीनारायणास जातिवेष्टीं भागीरथी 
मागत खागते आणि तेये ती अतिशयित खो अषि. ती इतकी कीं 
तव्ठी पाण्यास नजर देखील पुरत नाही. तिजवरून जणे तें रिक्यांत 
बसून जवं लागत अमे. आतां मात्र ठहानशी वाट केली अहि ह्यणु- 
न हइयणतात. या रिक्यांतून तो गृहस्थ जात असतां अध्यात रिकं 
तुरं आणि बोवांनीं त्ाचा रस्ता धरिला. अशा वें यास शद्ध 
तरी कोटून राहणार ! स्वारी तथ्ठीं निपचीत जाऊन एकरा विवरांत 
पडटी. ( प्राण कसा राहिखा असेट याचा आद्यां मोढा संशय वा- 

टतो. ) थोड्या वेच्छनें डोल्यां वरी श्ंपड गेल्यावर इकडे तिकडे पा- 
हिर वर परटीकड कांहीं आसनांवर तपोनिष्ठ ब्राह्मण तपश्वयां करि- 
तदेत अते दिसले. प्रयेकाच्या पुरे एक एक प्रज्वलित दीप प्रकाश्ञ- 
मान अता होता; फक्त एका रिकाम्या आसनापुटटे दीप जखत अपुन 
आसनावर कोणीच नव्हते. हें स्रं पाहून यस मी कोठे अर्ह 
पाहता काय, हें कार्हीचि समजेना, तरी तेथून उटून एका मुनीस 
जाऊन नमस्कार केला, व्यिं नेत्र उघडन पार आणि (कोण १ 
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काभ होते तं यापदं तर बोलखावयासच नको, परंतु म- 
गेही कधीं लाभे नन्तें असें हमणतात. असो. ते दुःखाचे 
अश्रु अद्याप पण्यम्रामांतीर ब्रह्वरदाच्या नेत्राचे खठ्ठे ना- 
हीत. वरीर समयीं महारा देशस तर काय पण सक 
िदुस्थानासही शोक क्ञाला आणि आतां आपले दुःखवि- 
मोचन होण्याची तिकमर सुद्धां आशा नाहीं अस समजून 

येथे वेण्या्चे कारण काय व येतां कपे अलं" हं विचार्लै. 
त्यागे जी हकीकत ज्ञारी होती ती निवेदन केटी, परंतु येथें क्षा 

आल हं तमजत नाहीं, अते सांगितठे. या मुनीनीं व्याच भय 

निवारण कैट आणि सांगितठे की, (तुला पर्त वर नेउन पोंचतें 
करू. काजी करू नये. याची कांहीं धास्ती कमी स्षाल्यावर स्यात 
त्या रिकाम्या आसनाच कारण विचारले. मुनीं असं सांगित् 
की, हृष्टं पुण्यास जे माधव नांवाचे राजे राज्य करितात त्याचें 
हँ आसन. पुण्यास गादी रिकामी पडली आणि संपूण ब्रहमरैरास 
काठजी पडली की आतां गारीचें काय होईल ए ह्यणुन या आसना- 
वरीर पुरुषान तिकडे पेशवे कुलांत जन्म घेडन राज्यसुख भोगि. 
आतां मान्न व्याची इकडे परत येण्याची मुदत भरत आटी अहि, या- 
करितां आम्ही तुनपाशीं एक पत्र देणार आहो तेवटें त्यास नेडन दे. 
ते पन्च गुप रीतीने मात्र दिले पाहिजे, म्हणजे तो सत्वर येदंल.“ असें 
महणून पत्र लिहून दिठे. आणि व्याव डेढ स्ञांकून पूव ठिकाणी आ- 
णन ठेवि, 

कांहीं दिवसांनी हा गृहस्थ पुण्यास येडन पत्र पचते करण्याचा 
इजाज करू कागला, परत श्रीमेतांची एकांत गांठ कोठी पडते ! 
ह्यणुन एक दिवस संधि साधून शनवारचे वाद्यांत दिष्टी दरवाज्यावर 
कवाडाआड खिडकी जी आहे तीत बसून श्रीमंतांची पारुखी सायंका- 
चीं दरवाज्याबाहेर निघत अपतां पाठखींत टाकून दिके. मग लयाज- 
वर दोन दिवसांनीच कारज्यावर श्रीरमर्तानीं उडी टाकली असे म्हण- 
लात पदी मत्यरप्रकार तर सर्वास माहीत आहेच. 
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शोकसागरंत बुद्धन गेठे. या समयी पुण्यनगरीची कोण 
दशा नाली असेरु बरें ! ईश्वरच्याच दयादुत्वावर भरवसा 
ठेवून यांस अश्रु पुसणें प्राप्त न्चाले. असो. 

सवाई माधवराव म॒त्यु पावल्यावर राज्यावर बस्तवावें 
कोणास, हा मोठाच घोंटान्याचा प्रश्न उत्पन स्नाखा. 
नाना फडणिसादि कारमारी मडटीचे मनांत यशोदा 
ाईैचे मांडीवर राघोबादादाचे पुत्र अमृतराय अप्पा 
यांस देऊन व्यांजकडून राञ्यकारभार चाल्वावा. या गोष्टीस 
रिदा प्रतिकूठक ज्ञाका. त्याचं वजनही भारी असल्यामुके 
कारभारी मंडल्ीचा बेत फसून गरीयान बाजीराव यांस गा- 
दीवर बसविलं. या गदींत नाना फडणीस पदन सातान्या- 
स गेटे होते, पुटे त्यांस आणवृून नगस्व्या किह्वात ठेविले. 

१३. ही वरी संधि पाहून पटवधन यांनीं असा वि- 
चार केका कीं, नेहमी गोखल्याकडून आपल्यास उपद्रव 
लागतो ह्मणजे वारंवार खद्धख दुटतात, खंडण्या घेतात; 
यासाटीं त्यांशीं लडाई करून व्याच पारिपत्य कर वें हँ बर 
मग व्याप्रमाणें त्यांच्या स्वारंची एक लढाई स्ञारी, तीत म- 
हादाजी त्रिकः पणेकर व॒ आणखी कांहीं गोखस्याकडीख 
लोक यांस जखमा कागल्या, परंतु पटवधनाकडील बरेच 
खोक मारले व जखमी केले, दोवटीं उभयतांचा ख्वकसर्च 
सद्धा ज्चाला; परंतु या गोखल्यास दुसरा एक शत्रु उत्पन्न 
ज्ञाला. वाचकांस ठाऊक असे कीं, कर्नाटक प्रातं यांच्या 
फमेजेस खच पुरेना ह्यन यांनीं करवीरकर राजे याच्या घु- 
लखत व पटवधघैन याच्या अुल्खांत ठुटाद्रूट करावी; व्या- 
पैकीं पटवधन यांनीं सूड उगविण्याचा जो प्रयत केला तो 
नुकताच सांगण्यांत आला आहे. आतां दुसरे जे करवीर- 
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कर यांनीही गोखल्यांचा सूड घेण्याचा निश्चय केका. ती 
हकीकत वाचकांस कठ्छविण्यापूर्वी दुसरी एक महत्वाची 
गोष्ट प्रस्ठ॒त प्रसंगीं सांगणे इष्ट वाटली ह्यणून सांगून नंतर 
पुनः वरीकू गोष्टीकडे वदु. 

आक्षी गोखलेमेंडख प्रथम कोंकणांतील एका से्यांतून 
काट्रून कांहीवेक विजयादुगं ये नेऊन नंतर जे एका 
कुम्रामांतीर कांहीं दिवसाूर्वी शेतकरी होते तेच पुण्याचे 
दरबार आप््रनन सोड्ठि. तेथै यांचा कांहीं उत्कं व 
इशारी ज्ञाटी ती दाखवृून तेधून सरदार बनवून कनांट- 
कांत आणून सोडले. या इतक्या गोष्टी आमच्या वाच- 
कच्या डोव्यांपुदं दिसत असतील अक्षी खात्री आहे. इतका 
वेठ फौजेच्या खचौकरितां काय तो स॒दख लांस श्रीम॑तांनीं 
दिला होता, व श्रीमतांचीच कायती बहार मर्जी असे. 
आतां दुसरे जे निजाम दां चीही मजीं प्रसन होऊन यांनीं 
देणगी दिढी तें श्रुत करितो. एकदां निजामाचे कांहीं 
लोक्र रढाईत सांपडले असतां धोंडोपंत दादा व बापू 
साहेब मध्ये पद्ून ते लोक घायाठ स्ञाठेटे सोडवून हैद- 
राबादेस सुखरूप पचते केले. द्या प्रसमं धोडोप॑ंतांचे 
तोंडावर तरवारीचा वार लागला आणि बापू साहेव 
यांचे मणगटावर तरवारीची जखम कगङी, हं निजामास 
समजल्यावर दहा हजारांचा सुद्ध जहागिरीदाखक इनाम 
दिख, पढे थोडक्याच दिवसांत करवीरकर राजे यानीं 
विचार केखा कीं, फोज पाठ्वून गोखले यांच पायय 
करावें, असे मनांत आणिल्याप्रमाणे रत्नाकर अप्पा दिवाण 
यांजबरोबर पांच हजार स्वार, व कांहीं पायदव्, व॒ दहा 
पधरा तोफा आणि साहेव नौवत इलयादि सामान देऊन 
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मोखे यांजवर पाठविले. ते समयीं वर सांगितल्याप्रमाणें 
पुण्यास बाजीराव साहेब ठकतेच गादीवर येऊन दाखल 
क्षाठे होते. पण कारभारी कायमचा कोणी नसून, बेबेद 
राज्य ज्ञाल होते. नाना फडणवीस यांस दियांनीं नग- 
रव्या किह्टुयांत कैर्देत ठेविले होतें. असो. असल्या श्ो- 
टिग पादशाहीत आपल्यास दरबारचा हकूम मिक्णार 

नाहीं, तेन्हां अन्ना समयीं करवीरकराचे फौज सामना 
तर करणें आहे. मग सावनरूर शहराची नाकेबदी करून 
र्थे किलछांत फोजेचा तक दिला. व्या शहरास मजबूत 
कोट असून याभोवतीं खंदक खून आणखी मन्ुती 
करविली. ही बातमी करवीरकराचे फोजेस समजल्यावर 
ति्नैही तात्काक येऊन शहरापासून तीन कोसांबर दूर तठ 
दिखा. मग दररोन शहरावर चार करून गोखस्याचे फौ- 
जेशी ढाई करावी असा क्रम चालला, ज्या दिवक्षीं कर 
वीरकरांचे फोजेचा जोर फार होई वया दिवी गोखस्याचे 
फौजेनं असे करावें कीं, किष्छ्याचे आश्रयास राहून शहराचे 
तटावरून तोफांचे गोटे मारवे. असे क्षारे ह्मणजे राजाची 
फौज आपोआप सृक्कामास जाई. असें त्रु युद्ध सहा 
महिनेपर्यत सारखें चाल्लं होते, सहा महिल्यांत भदत मिठ- 
ण्याकरितां पुण्यास गोखल्यांनीं पत्रे बरीच पाठविछी, परु 
पुण्याहून मदत मिद्छण्याचा सुमार नब्हता. ही संपि पाटन 
रःनाकर अप्पा दिवाण यांनीं असें केलं की, बाहेर्न आंत 
दाणा वैरे जाऊं देण्याची मनाई केटी. लांस वाटर 
कीं, आज सहा महिने एके गावांत यांस कोँदून ठेविरलँ 
आहे. आतां ह बहूतेक आपल्या हातीं आल्याप्रमार्णेव 
सार आहे. पुण्यादह्ून तर मदत येतच नाही. धान्याचा 
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तोटा पाडला हणे आपोआप हे खाधीन होतील. द्या 
घमंडीत ते बेफिकीर राहून नियशः थोडी फार फोन कि- 
ह्ेधाकडे रवाना करून आपण तव्ठावस्च राह लागले, 
धनी जाग्यावर नसस्यावर चाकर काय करील, दै सर्वास 
साऊकच आहे. याप्रमाणे एक दोन टोर्न्यानीं शाहरावर 
जाऊन सायंकाटीं परत माघारी यावे इकडे गोखले मात्र मोम्या 
संकटांत पडल्यासारखे कञाले होते. कारण जवव्च्या घान्याची 
बेगमी कधीं तरी सून जार ही एक काठजी. दुसरी 
अशी कीं, बाहेरच साद्य येण्याचा तर आतां बिल्कुर भर॑वसा 
नाही. बाहेर शत्रूची छावणी सारखी पडलेली; आपल्यांत 
सामथ्यं कमी असते तर आजपर्थत सहर राच्या ताब्यांत 
जाते, असा प्रसंग पाहून त्रिवर्गं गोखल्यांनीं विचार करून 
ठरविले की, एकदां शत्रूच्या फौजेची फढी फोद्रन पार नि- 
घून जावयाचं मग जिवावर आरी तरी चिता नाही. का- 
रण यथँ राहून तरी परिणामं काय लगायाचा ! दूरास 
हाच विचार खरोखर योग्य होय. असो. सर्वं सैन्य कि- 
चछयांत घान्यावांच्ून विपत्ति भोगीत होतेच. ल्यांनींही 
अखेर दिबद्ीची तयारी मनापासून केटी. गोखरव्यानीं 
अङ्गी योजना केली की, फौजेचे दोन भाग जे पायदर 
आणि तोफखाना है जय्यत करून शहराबाहेर एक नाला 
होता यांत दुक्षपणें छप्रून ठेविले; आणि खारांच्या तीन 
टोल्या करून शशहराबाहेर आल्या. या प्रयेक टोर्कीत 
एकेक शूर सरदार असावयाचा. लयाप्रमाणें एकीत धोंडो- 
पंतदादा; दुसरीत आप्पासाहेव; तिसररेत बापूसा- 
हेब; असे त्रिवर्ग गोखले तिन्दी टोन्यांचे श्रुख्य होऊन 
करहराबाहेर कडकोट तयारीनें उमे राहिले. 
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इकडे निलयनेमाप्रमणें रत्नाकर अप्पा दिवाण हे 
छावणीत राहून दयांनीं दोन हजार खारची टोली किहटधा- 
वर मारा करावयास पाटविली., कोष्ापुरकर्यचे खारानीं 
ह्या टोग्या सज ज्ञाटेल्या पाहरन व्या टोर्कीति कप्र गोखले 
तरवारबहादर हे मस्य होते, तिजवर चारू कर्न वुदटरन 
पडले. 

रातरूचे सेन्य बापरूच्या टोकीने आपल्या तोंडावर घेऊन 
धिमेपणानँ तरवारी हातीं घेतस्या. इतक्या अवकाशांत ना- 
स्यांतीक फौज बाहेर येऊन रशात्रूवर लगेहात तोफा सुरू 
केल्या. तो तोप्रंचा मारा यांस अगदीं सहन दोईनासा 
द्याक्ा; आणि या माग्यानें पुष्कठ्छ लोक मारले गेटे व ज- 
खमी क्ञटे; अशी एकच धांदल क्षाली. करवीरकर्ांचे खार 
या दुहेशै माच्यांत घाबरून पठ्छ कादं लागले. बापू गोख- 
व्यांची टोली स्फुरण चटी दोतीच, तिणें तात्काठ पठ 
काढठठेल्या खारांचा पाटकाग केला. जसे सिह गजाचें मस्त- 
क फोडण्यास उङडाण घेतो तसं बापू गोखरे खतः घोडा 
पिटीत आपल्या खारांच्या पुं शत्रूवर उडाण घेत चालले. 
हा युद्धसंप्राम एवढा वेठ खार्राच्या दृसय्या दोन्ही टोग्या 
पादात होया. या दोन्ही टोव्या, तोफखाना व पायदक 
या सर्वसि गोकृति देऊन घोडोपंतदादा व अष्पा- 
साहेब हेही छवणीपर्यत पाठलाग करीत गेले. 

रत्नाकर अप्पा आणि लयांची फौज गाफल होती, 
इतक्यात पल्ठेखे खार मोटाकडे येतात असे पाहून धा- 
वन्या घाबम्या कांहीं शखै वगैरे घेतात सवरतात तोच 
बापूसाहेब आपल्या टोढीनिसीं तव्ावर येऊन पोंहो- 
चले. ते पोहोचकरे नाही तोच अप्पासाहेबही आपल्या 

९ 



३४ षाप् गोखले यांच चरित्र. 

बध्रूची पाठ राखण्याकरितां त्वरेनँ आपली तुकडी घेऊन 
येऊन दाखल स्ञाले. नतर हला सुरू केका. या दोघां भा- 
वाचे युद्धचापस्य आणि हा आकस्मिक प्रसंग पाहून रत्ना- 
कर अप्पा आणि यांची फौज फारच घाबरटी आणि प्रा- 
णरक्षणासादीं इकडे तिकडे पदं लागी. ही गडबड होत 
आहे तो धोडोपंतदादा सवै मागीर फौज हयणजे पायदठ, 
तोफा, खार घेऊन दा ठिकाणी येऊन पोहोचले. वयाच्या 
फोजंत बिल्कुक धांदल वगैरे नब्हती. यांणीं आपल्या 
पौजेचा जसा ग्यूह स्चखा होता तोच छावणीपर्यत कायम 
राहिला. आतां छावणीवर तोफा वगैरे चाद्ध् करणार, परं 
तोफांचा मारा सुरू होण्यापूर्वीचच छावणी सोडून रातु पटून 
जाऊं लागले. लयाणीं आपस्या तोफा, तब , हन्ती, घोडे 
इत्यादि सर्वं सामान छावणींत टाकून फक्त जिवाचीच 
आरा धरून ज्याला जिकड मागे सांपडला तिकडे याणे 
प्छ काटल; सारांश द्यांचा जमाव वगैरे सवै मोडून एके- 
कटाच मागेस्थ स्ञाखा. 

गोखस्यांनीं लांच सवै सामान घेऊन उरे हत्तीवर ल- 
दून यांची सादेवी नौबत वाजबीत वाजवीत परत माघारे 
किष्टयाकडे आले. या प्रसंमीं गोखस्यांनीं अवर्णनीय 
शुरत्व प्रकट करून जय मिक्विला; अक्षी कीति चोही- 
देशीं कैलावलीच होती, याप्रमाणे पूं पुण्यास पणी 
सुवार्ता कठी. ल्यापूर्वी दरार सवै हकीकतीचें पत्र 
गोखल्याकड्न आङे होते. आणि या वार्तिवंरून सरशेव- 
टके बाजीराव महाराज फास्च संतोष पावके, यानीं 
गोखल्यांस बहुमानाचीं पत्रे पाटवून प्रसनता दर्शविखी. 
तीं पत्रं पाहून यांस धन्याच्था चाकरीची अधिक उमेद आसी. 
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१४. टरिपूचे पदरीं धोडजी वाघ या नांवचा एक 
मराठा मनुष्य हाता. हा टिपूची मजी प्रसन्न ब्हाबी 
एतदर्थ लयाचे प॑क्तीस नेवल आणि भी तुमचा मुल्गा 
आहे, असे रिपूस यणु खगर्ला. लयावरून टिपू प्रसन 
होऊन यास फौजेत सरदार नेमिरे. रिपूच्या विरुद 
जे इग्रेज लोक दां याणे बय्याच ल्ढाया केव्या. पुटे 
रिपू मेल्यावर हा पेश्न्यांचे मुलखांत बंडावा कडू लागल. 
इमरेजानीं जसा टिपूचा पराजय केला तसा हा वाध स्वतंत्र 
रीतीने आपस्या फोजेचा भरणा करू लागला. पठाण 
जातीनचे खोक यानं आपल्या चाकरीस टेविरे; आणि जाग- 
जामी आपली ठणीं बसवून वसूल घेऊ लागला. या प्रकारे 
पेश्व्यांच्याच मुर्खांत धुदाई करून हा राहिला असे नाहीं. 
तर इप्रेनांनीं टिपृपासून जिकून जो मुख घेतला होता 
सयांतही हा उपद्रव देत असे. वेरं इंप्रनाचे मुरखाचा 
बंदोबस्त बवैटस्टी साहे यांजकडे होता. हे साहेब इक- 
डील माहितगार आणि मनमिखाऊ चांगले होते, अपे इ- 
तिहासावसू्न दिसते. जपे पूर्वी एदरफिन्स्टन् , माद् 
कम् होऊन गेरे तसे अजूनही दग्रजी अधिकार्व्यांत काही 
थोडे रोक सांपडतात. पुण्याचे छावणीवरीर जनरल 
खाई मार्ककर दे द्या वर्गोतील अहित, ही गोष्ट अभि- 
नंदनीय होय. असो. याच वेरस्ली सहेवांनीं श्रीरगपदृण 
हर प्रथम काबीज केँ; आणि द्रेजांचा बावटा तें रो- 

१ हटक्या बुद्धीचं लक्षण अते आहि कीं, फक्त आपल्या निवौहा- 
कापतां कोणास बाप, कोणास भाऊ, असें वर वर म्हणत असावे. या- 
ची ममता कायं साधण्यापुरतीच क्रायती अप्तते. एरब्ीं "तुह्यी आदमी 
एक, कंठारीखा लोक,? या म्हणीप्रमाणें त्याच आचरण अस्ते. 
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विखा, हें सर्वस विदित आहेच. यांच्याच सैन्यास्षीं 
रील वाघानीं कितीएक वेरं सामना केका, व लांस वारं 
वार उपद्रव देऊं कछागला, आज इम्रेजांइतके सैन्य य 
िदुस्थानांत कोणाचच नाहीं व लांजवर वांकडी नज 
करणे ह्यटरे तर प्राणरससकट, असें जरी अहि तरी यार 
वाघाच्या पारिपलयास इंमरेजांस गोखल्यांची मदत मागणे टय 
वेद्टी भाग पडले होते. या वेरस्छी साहेनानीं अप कैर 
कीं, पुण्यासर जो द्म्रेजांचा रेसिडंट होता, लास कल्छविः 
कीं, धया प्रातास धोंडजी वाघ याजपासून उपद्रव फार ला 
गतो आहे, तरी व्याच पारिपत्य करणे आपल्यास अवरः 
आहे. याचा उपद्रव जसा आपल्या प्राताक्त होतो, तसा 
कनीटकांती र पेशर्व्याच्या प्रांतासही होतो, अतएव त्या वा 
घा्च पारिपव्य करणे स्यांसही इष्टच अहि. त्यांचे शू 
सरदार जे गोखले ते या प्रांतात आदहेतच, त्यांस आहया, 
मदत करण्याविषयीं तुद्यी पेश्चवे सरकारापाद्चीं विनंति कं 
रावी ह्णन ते गोखस्यांस मदत करण्याविषयीं आज्ञापत्र पा 
ठवितीक. त्यापासून स्याच्या दोस्तीचा आपल्यास उप् 
योग होऊन दयाचेही कार्यं होईल. रेसिडंट याणे लाप्र 
माणे पेश्चन्यांच्या दरबारी विनंति केरी. ती येथे मा 
होऊन गोखले यांस आज्ञापत्र गेखे कीं, तुदह्यी आपल्या फौ 
जेनिशी वेलस्ली साहैर्वास मदत करावी. आणि धों 
डजी वाघास शासन करून आपल्या मुरुखांतीर त्यांच॑ 
खाणीं उठवार्वीं. 

हे पत्र गोखल्यांस पोंचल्यावर लयांनीं वेस्ट साहेनांच 
भेट घेऊन यांस कटवि कीं, श्या वेदीं तुलां आमचं 
मदत खगे लया वैनं कटववें, हमणजे आदमी तयारच आ! 
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होत." वेस्ली सहेवांनीं बापूस उकट असं कठविे की, 
तुमची आमची जेहषद्धि ब्हावी अङी फारच इच्छा होती, 
तो प्रसंग आज घडन आला आहे हँ फार चांगले ज्ञाले.' 
असो. या प्रकारचा उमय वीराचा संकेत ठरला. पू 
थोडकेच दिवसांत युद्धप्रसंग धडला., तो प्रकार आतां 
सांगतोः- 

द्या ठटाईचा प्रकार सांगण्यापूर्वी आमी वाचकांस॒ मेन्या 
दुःखानें कंठ्वितां कीं, येधपर्यैत त्रिवग गोखल्यांचें ज चरित्र 
आह्मीं लिहिले आहे, ते येधून पुटं एकस्बाचैच छिहिण्याचा 
प्रसंग आह्यांवर येणार. कारण या ल्ढाईत धोँडोपंत 
दादा आणि अष्पासाहेव या दोधांचा शेवट स्चाला अहि. 
ही गोष्ट फास्च खेदकारक श्ञाली. असो. हल्या ह्मणून 
एक गावि कनांटकांत आहे, तेथे गोखल्यांनीं आपटे सैन्य 
धेऊन ताबडतोब यावं, असे पत्र वेरस्ली साहेवांकडून गो- 
खल्यास आरे, कारण धोंडजी वाघ तिकडे जवठच उप- 
द्रव देत फिरत होता. तै पत्र पोचल्यावर हल्याठ येथे 
इप्रेजांची दोन पर्टणें जीं होती यांस जाऊन आपण 
मिठावे सा विचार करून गोखले आपला तोफखाना, 
पायदच आणि स्वार बरोबर घेऊन निधा. ते करेच 
ल्ब गेस्यावर त्याच्या विप्रास मार्गत तेथेच आम श्चाल. 
हस्याठ सुमारं दोन कोश्च दूर राले अक्षा ठिकाणी एक 
नाल होता. तें तोफेचा गाडा अटकठरन उल्यून मो- 
डला ! हं मुकारंभीचें विघ्न. तो गाडा नीट करण्याक- 
रितां फक्त कांहीं स्वारांनिं त्रिवर्गं गोखके चुकतै पृतणे 
मात्र तें राहून बाकीचं सैन्य दरोबस्त खाना करून दिल, 
आपण आतां गाडा नीट करून तोफ घेऊन चाक्ते 



३८ बापू गोखले यांचे चरित. 

व्हावे; इतक्यात यांचा श्रु जो धोंडजी वाध हदा एक 
हजार पठाण खोक बरोषर घेऊन अकस्मात् या नाव्याज- 
वठ्ठ येऊन उतरत, यास यांची खवर कोटन भिखारी 
आणि तो ती वेक साधन कक्षा येऊन ठेपला कोण जण । 
संकट येऊं गरे हणे कोणीकड़न येई याचा नेम 
नाही, अदी जी ह्मण प्रघातांत आहे तीया वेढीं सय 
दारी | 

गोखर्व्यापाशीं खार फारच थोडे होते, तरी लयांनीं 
दात्री लढाई करण्यास बिलक्ुर मागे पुढे घेतले नाहीं. 
शूर पुरुषाचे लक्षण असं असतें कीं, शत्रूस पाठ कधीच 
दाखवूं नये. प्रसंगीं प्राणाची हानि ज्ञाली तरी चिता नाहीं, 
पण भैकडपणाचा दोप घेऊं नये. याप्रमाणे आपर्छी 
हव्यारे पडताद्न हे तिषे योद्धे सञ्ज न्नके. हा प्रसंग 
इसवी सन १८०० चे सुमारास लाला असावा. या तीन 
गोखस्यांखेरीन आणखी एक चवथा मनुष्य येथे प्रस्याती- 
पैकीं होता. तो कोण हणा, तर बापू गोखे यांचा 
मित्र चितामणराव पटवधन. हे पटवधन सांगलीक- 
राचे धराँण्यांतीर होत. हे तेथून रसन तीन स्वारा 
सद्धं कहीं दिवसांपर्वी गोखले यांजकडे येऊन मिठाङे 

होते. ते या समयी बापूच्या बरोबस्च असून याच दो 
धांनीं प्रथम तरवार चाल केरी. हे दो वीर आपल्या 
जिवांकडे काहीच न पाहतां ब्ेखा्क श्रव्या सैन्यांत 
शिरे. भारतीयुद्धांत अकरा अक्षौहिणी कौरवसे्नेत 
भीम आणि अज्जुन जसे उञ्या घाल्न जात असत, तसे 
हे दोघे पठाण जोकांचा सप्पा उडवीत वाधाच्या फौजेत 
घुस. रणांगणीं फारच युद्धकौशस्य प्रकट केल्यावर आ- 
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कस्मिक एका पठाणाने क्षरकन येऊन बापू गोखलस्याच्या 
तोडावर तरारौचा धाय मारला. तेणेकरून यांप मोटी 
जलम क्षालो. हं अनिष्ट होत अहे तोंच वितामणराव 
पटवधन यांचेही तोडावर तरवारीचा वार लगन तशीच 
जखम पडली. याप्रमाणे हे दोघे घायाक न्नालेले पाहून 
धांडोपंतं यांस फास्च वाईट वाटे, मग रगङेच यानीं 
यांस सुरक्षितपणे हस्यार ये पाठविण्याची तजवीज करून 
आपण श्च तोंडावर गेले. असो. आतां अप्पा साहेव 
पृतणे आणि धोडोर्पत दादा चलते असे दोपेैच काय 
ते कांहीं स्वारानिशीं येथे रादि, स्या जागी यांची ल- 
ढा होत होती ती जागा अतिक्ञय परैचाडाची होती. तेयं 
क्षाडी तर फारच होती. आणि दुसरा एक प्रकार तें 
होता तो तर वेगव्धाच. ज्या ज्ञाडीत याचा युद्धसंम्राम चा- 
खला होता तेधून बाहेर जाण्यास काय तो एकच मार्ग 
होता. अशा विकट नागीं धोडोप॑त दादा गोखले 
अप्पास समागमे घेऊन रदं लागले. आपा जरी मागेच 
होते तरी दादा आपला घोडा पूरे दाबला आणि 
पठाण कापून टाकण्याचा सपाटा चाल्विला. ला गर्द 
ज्ञाडीत घोडा चालला आहे, इतक्यात यांचे छातीत श्ञा- 
डाची फांदी खगन घोञ्यावरून खाली धाड्कन पडले, 
ह पाहून आपा चपापून जागीच थत्रकरे; कारण वाधाचें 
सैन्य फारच अम्ून तें विजयी लेके होतें. तेन्हां अज्ञा 
ठिकार्णी मोढा शूर योद्धा असून तरी काय उपयोग १ मोठा 
पोहणारा असला तरी तो न्य आणि अफाट प्ागरांत 
काय करील ! यातन या सागरास तुफान होऊन खट- 
वर राटा उडत असल्या तर ॒पोहणारानें काय करव 
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तशी स्थिति अप्पास ्षाखी होती. कारण वाघाची फौज 
थोर समुद्राप्रमाणे पसरली असुन ते कडवे पठाण जयाच्या 
आरोव्या मारू कागङे आणि पिसाठङ्ल्या वाधाप्रमाणें 
आंगावर तुदरून पडं लागले. अद्रा प्रसंगीं घीर धरणे हीच 
गोष्ट अलयंत कटीण आहे. असो. हा स्वै प्रकार दुधैर 
आहे असे समजन आपा थांबले आहेत इतक्यात दा- 
दानी पडल्या पडल्याच यांस येधून पार निघ्रन जाण्याची 
सृण केटी. पण या पैयेवान् पुरुषान ती मानिली नाहीं | 
आपल्या जीविताची आरा न करितां प्रसंगीं सय स्मरून 
जं वागणे याच्च नाव शौर्य, आणि अला धारिष्टाने वाग- 
णाञ्या पुरुपाचीच शौ्याविषयीं कीति पससे. दादा धो- 
्यावरून खाखीं पडले इतके पाहिव्याबरोबर धोंडजी 
वाघं याचे लोकांनीं यांस गराडा धातला. या यीं 
गोखस्याकडील पुरुष काय ते दोघेच या वैवं राहिले. 
एक दादा अशा गराङ्यांत सांपडलेके; आणि दुसरे आपा. 
वाकी स्वार तर सर्वं निघून गेके. धोंडोप॑त दादांनीं 
आपास कापूकड निघून जाण्यास सांगितले अस्नन यांनीं 
तसे न करितां हणले की, तुद्यास या रणात एकटे अशा 
स्थितींत टाकून जाणे मला उचित आहे काय आतां मखा तरी 
वांचून कतव्य काय !' इतके हणतात तों यांजमों तींही गराडा 
येऊन पडकच | आतां तर संकटाची सीमा क्ञाखी ! या 
ठिकाणी वाघ होताच; तो अति सखरेनं तेथें येऊन यांस 
ह्मणू लागला कीं, (जर तुह्मी हातांतीर तरार ट करून दार 
तर तुह्मास मारीत नाहीं.” पण हे शूर, लांच बोरे मान्य 
करितात काय | नाहीं. जि्वंतपणीं आपं शरीर शत्रृचे 
स्वाधीन करणे ही गोष्ट पुराणांत अतिरि मानिकी आहे 



बापू गोखठे यांच चरित्र. ४१ 

हं त्यांस ठाऊक होतें. जीव असून विटंबना हणे सपक्षं 
मरण बरं. या नीतीस अनुसरून दोघां गोखल्यांनीं लास 
उत्तर दिलं कीं, हयार सोडणे हें शरास उचित नाहीं | 
जे हो्णे असेर ते चुकत नादी ! असे णन तज्ञा व्यूहाम- 
ध्ये दोघांनीं पराक्रम करून आठ नऊ पठाण ठार मारि. 
इतक्यांत पठणांनीं पाहिरे कीं, हे आपल्यास जवठ फिर- 
कू सुद्धां देत नाहींत तर यांस जिवंत धरण्याची आशा क- 
रास पाहिजे ! आतां हे वंचके तर प्रक्यकान् करितील, 
तर आतां दम धरणे बरोबर नाहीं, असा विचार करून 
गोज्या घाल्न दोधांसही ठार मारिले { नंतर दोघां चीं शिरे 
कापून, आपाचं शीर तेथेच ज्ञाडास टांगून दादाचं शीर 
घेऊन गेले ! असा या विघ्राचा रेवट दुःखर्प क्षारा. 
येथपर्थत जो आद्यं इतिहास छिहिका तो च्रिवगै गोखल्यां- 
चे संब॑घाचा; यांत विकेषतः धांडोप॑त गोखल्यांचा होता; 
कारण तेच सर्वात वडील असून शूुरदी सामान्य नन्हते,. 
द्याविषयीं वाचकांची खात्री नवीन करावयास पाहिजे असं 
नादी. ह इतिदृत्त मनन केल्यावर तात्काक ध्यानात येक. 
या वरच्या क्ढाईचा प्रसंग कटीण येऊन ठेपच्; नाहीं तर 
हजार पांच लोकात यांणीं आपला घोडा सर केला अस- 
ता इतकी आमची खात्री आहे. 

असो. शुरांचं मरण रणांगणीच न्दा; यानीं र्डा्ईत 
पड्न मरण्यासारखें दुसरें पुण्य नाही; असं ज सवे लोक 
मानितात लयाकडे पाहिले तर या दोधां गोखल्यांचा हाच 

१ रेतिहािकं गोष्टी भाग पहिला यात अते लिट अहे की, 
धोडी वाधानें धोडोपंत गोखल्याचें रक्त प्राशन करण्याची प्रतिज्ञा 
केली होती ती याप्रमाणे शेवरास्त नेरी. 
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शेवट उत्तम श्राला असे हटले पाहिजे. पक्गावर पडून म- 
रण्यापिक्षां धमन्याययुद्भात म॒त्यु फार उल्कृष्ट. तेथे मरण स- 
म्यीच्या दुःखाच बीज नाहीसे होऊन आमा देवरोकीं चिर- 
स्थायी होण्यास जातो. शुर लढाई पडस्यावर लाच्या ममे 
दुःख क्णून कोणीं करू नये अञ्ची जी समज अहि ती ये- 
वद्याचकरितां. आतां वरील दोपे पुरुष आणि तिसरे धो- 
डोपंत दादा आणि तसेच यचि पुतणे आपा साहेब हे 
्ञातीचे व धर्माचे श्रेष्ठ अप्तल्यामुके यांचा अखेर परिणामा- 
चा विचार येथे केल्याने आदमी हयणजे केवठ विषयभ्रष्टते- 
च्या दोषांत पडूं असें नाही. अपे जाणुनच हं निरूपण 
अप्रासंगिक आहे असें समनसो नाहीं. 

मनुष्याच्या जीविताच अखेर॑स याच्या गुणदोषाचं वि- 
वेचन होत असतं असा साधारण नियम आहे. यास अ- 
नुसरून येथे धोंडोपत गोखले यांजविषयीं चार शन्द 
छिहिणें इष्ट होय. यांचा स्वभाव पाहिला तर तो चपल 
होता, आणि यामुटे बहुतेक गोर्टौत यांस यज्च आले. यां- 
ची प्रकृति थोडी तापट होती खरै, परंतु यांच्या ओमीं स- 
मयसूचकता बिशेष असल्यामुठे तीस शोभाच आली होती. 
हे पुं दाखवितां येई. आतां मुकारंभीं पाले तर ते 
कोकर्णांतील एका गांबढच्छ गांबांतीर राहणार असून तेधून 
पुढे यांस बन्याच प्रयासानें पेशव्यांचा आश्रय मराला 
असेर हें उघड आहे. हणे विजयादुर्गं॑येथे सरका- 
रचे खजिन्यासंबेधी जमाखच लिदहिण्याचं व जाबजवावी काम 
यांस प्रथम मिढे. यांची बुद्धि तीक्षण हेती, ह्यणुनच लया 
कामात यांस नांव मिढल्ाले; हे हिशेनी व॒ जनाबी काम 
किती कठीण असते याविषयीं पदहिस्यानदां एक वेठ किहि- 
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च आहे. ज्याची बुद्धि स्थिर किंवा पुष्क वषँ ज्यानं 
ह्या कामात घाल्विरीं अहित, अशास मात्र ह काम साधः 
ण्यासारखे असते, विजयादुगं येथील सुभदार पुण्यास गेद्या- 
मागे सवै सुभेदारीचं काम यां्नीच चाख्विर. मनुष्याचा 
खोपरेला आंगचा गुण उदयास येण्यास कांहीं तरी संधि 
मिखावी लागते, याप्रमाणे हे लिदहिणारे हुशार, जाबजनाबी 
हशार, बोरुण्यांत चतुर असे असतां तिसराच एक अलै- 
किक गुण उदयास पावला. तो कोणता हणार् तर ्ूरप- 
णा. हे तरवारबहादर अहित असें सुमेदार पुण्यास गेस्यामागे 
कलव. मराठे सरदार असे ह्यणत असतात की सर- 
दारी अशी आमच्या जार्तीतच शोभते. तरवार हातीं 
धरणे, धोड्यावर बप्षणें, अचुक निशाण मारणे, ह्या 

१ नेरिव राज्यं जेथे उर्टीं आहेत तेथीठ थोर थोर मरह सर- 

दाराचा हा समज आहे. रिव्राय महाराजांनीं ही प्रधानांची योजना 
केटी होती ती थाच प्रमाणात असें स्पष्ट दिसते. फौजेचे अधिक्रार 
त्यानी मरे लोकरांस देन अक्टेचीं व विश्वसार्ची कामे ब्रह्मणांत 

सोपि होती. हा ठराव श्वाहू महाराजांप्य॑त चालखा होता! ि- 
वाजीच्या मागेच राजाराम महाराजांचे कारकिर्दीति तर मरि सरदार 
संताजी घोरपड, धनाजी जाधव, हे फारच नावाजठे होते. याणी तर 
संभाजीवे कारक्रीदीतीर गतवैभव पुनः भिच्छवून मराढी राज्याचा द- 
राय चोर्होकडे बसविखा. धनाजी जाधवाचा मोगला तर इतक्रा 

धाक वाटत असे कीं, यांणीं आपला घोडा नदीवर नेन तेथे पाणी 
न प्या तर यास हयणवें कीं, (तुं पाणी कां पीत नाहींस १ तुला ध- 
नाजी पाण्यांत दिखा काय 2 इतपत जरी मराल्यांनीं तरवार या 
वेकं गाजविठी, तरी राज्याची उत्कृष्ट सुधारणा करण्यास प्रल्हाद नि- 
राजीच उपयोगी पडला ! असो. पुं थोरछे बाजीरावां्नी तर या सवै 
लोकांच्या मतास हरताव्छच ऊाविटी ! म्दणजे रिपाईगिर्यत सर्वं 
मरा सरदारासि ऊाजविटे । 
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गोष्टी आह्यांलच उक्छृष्ट॒साधतात. ब्राह्मण रोकांस 
ही गोष्ट साधे दुरापास्त. कारण त्यांच्या रारीराचा 
नरमपणा, मनाचा भेकडपणा, पोषाखाचा पोकव्छपणा, 
बारगीर, रिकेदार अशा कामास बिल्कुल योग्य नाहीं | 
ब्राह्मर्णानीं फक्त किहिण्याचें काम, दिशेनी काम, फार तर 
दिवाणगिरी, चिटनिशी, फडनिशी, दप्तरदारी अशीं कामे 
करावी; पण फौजत वयांनीं रिरू नये. ही गोष्ट कांहीं 
अदाने खरीच आहे. कांहीं मराज्यांनीं जे रौयं जगास 
दाखविकं तें कांहीं विलक्षणच ! लयाविषयीं वरच्या रिपं- 
तही थोडा मजकूर आहे. पण मराठ्यांचा तो द्यूरपणा 
आतां नांवास मात्र राहिला आहे. असो. धांडोपंत दादा 
हे प्रथम फडणीस असतां वया गुणात सानी प्रबीणता 
मिच्छविली असतां शूर पुरुषाच्या माक्किंत द्यांनीं आपलें 
नांव गौविलं याच आह्यांस फारच नवर वाठतं | असो. 
धों डोप॑ताच्या कारकुनी बाण्याबदक वाचकांस येथपर्यत 
धोडं कलठ्विले. आतां दुसच्या गुणाबदर कहीं अधिक 
कटठ्वाबयाचं आहि. कारण यांतच यांचा पुष्क लोकि- 
क होऊन रेवटदही शहोयङ्त्यांतच स्रा. आणखी परा- 
कमी स्वभावाच्या माणतास यांचे पुढटीर वर्णेन वाचून क- 
दाचित् कित्याप्रमणे होल. एतदथ लयाविषयीं थोडे 
विस्ताराने निरूपण करणे अव्य आहे. 

प्रथम धोडोपंत दादांनीं विजयादुगे येथीलव यया 
खालच्या दुसम्या कोकण प्रांतांतीर कोठ्वण लोकाच बड 
मोडल. याविषयीं आह्मांस एक मोठाच अचंबा वाटतो. 
तो असा कीं, ५५ सदोदित तेथै असून ्यांच्यान जें 
ङृत्य साधवलं नाहीं ते यांणीं सवं दुक्षरे काम संभाद्रन 
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धरोडके दिवसांत पार पाड. बंड मोडरं इतकेच नाहीं 
तर बंडवाल्यांचा वघ करून यांणीं आपला दराराया प्रातीं 
बसविला. . ही गोष्ट काय लहान श्चाली ! असें तुमचे 
हातून होक असे जर हे आपल्या वतनवाडीचे गावी असतां 
कोणी. यांस सांगितरे असख तर यांसती सत्य वाटी 
असती. काय ! त्याजपुदे भानू आपल्या पूत्रवत् अधिकारा- 
वर आल्यावर त्या्णीं यांशीं धुसपुस चाल्विखी असतां 
यांणीं.जे वर्तन केठे तें बरेच कडकपणाचं होते. अश्चाही 
तद्ेचें बर्तन केन्हां केब्दां वरिष्ठारीं करणे भागच पडते 
असे -पत्रस्थकीं. सांगितले आहे. . ते अन्यथा नाही. जेभर 
आपला उपर्दं होत अतेल तेधे तश्चा तब्हेची वागणुक्त 
दोषास्पद होणार नाही. दुसरी एकः गोष्ट यांत अक्षी 
आहे की, असे जे शूर पुरूष पुं निवडणार त्याच अगो- 
दर्चं वर्तन जगास उद्धटपणाचं दिसण्यासारखं असाया- 
चेच अपा साधारण नियम आहे. ह्मणजे त्यांचा सभाव 
स्वच्छंदी असून प्ररतंत्रता त्यां बिलक्रूर आवद नये. लाड 
कऋराइक्ह यांस वरिष्टाज्ीं कघीच नीट वागतां. आके नाही. 
तो श्ाकेत जात होता दा वेठेपासून तर थेट फौजेकडे 
चाकरी. धरीपर्यत नेहेमीं त्याची दीच रड ! क्षिवाजी महा- 
राज दिद्धीपतीच्या येथे गेरे अप्ततां दिष्टीपती सामोरे ये- 
ऊन योग्य सत्कार केला नाहीं एवद्यावरच सवारी रागावून 
भर दरजारांत यानीं दिह्टीपतीची शोभा उतरी! दा- 
दोनी कोडदेवास तर रिवाजीच्या पोरपर्णीं प्रथम अश्नी 
चिता वाटली कीं, रिवाजी एकाद नेच बेड करीरर्कीं 
काय ¡ हयणुनच त्याची चित्तवृत्ति मुट्खाचे बंदोबस्ताकडे 
वव्ावी यासाठी जहागिरीचे बेदोबस्ताचें काम त्यावर टाद्र 
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लागल्म, असा थोर पुरुषांच्या सर्वं मनोटृत्ति जाद अस्नतात. 
लीनता प्रकट करावी अरी यांस इच्छा मान्न क्ली कीं, मग 
कमार करून सोडतात | मग आपल्या धोरपणार्चे दरेशीख 
सांस भान राहत नाहीं ¦ कित्येक वेव्मं तर सफंचा विनय 
थोरपणामुटे थटेसदी कारण होतो. सवाई माधव पेश- 
व्यांस पाल्खी आणि नारुखी हीं वहनं व त॑संच शिरपंच 
तुरा इयादि अलकार दिष्टी द्रबारंतून सन्भानाकरितां म- 
हादजी शदाच्या हाते आख. तसैच रशिद्ास बकिलीचवी 
सनददी प्राप्त ज्ञारी होती. तिचा आदर पेक्ञव्यांच्या हु- 
कुमारवांचून करणे योग्य नारौ असें महादजी शिदानें जा- 
णून सवे पोषाग, अलंकार, वहने पेशर्म्या्त अर्पण करण्या- 
करितां व आपली सनद दाखविण्याकरितां ज्या वेकीं स- 
हादजी पुण्यास्त आला तेन्हां याने आपङेबरोबर पुष्कक्छ 
फोज आणि अपार संपत्ति आणिली होती. महमदजी 
पुण्यास येण्यापूर्बोच याचा मोठा लोकिकं चदहूंकडे गाज- 
खा होता. षुण्यास आलस्यावर तर मोठा डामडौलच क्षमा- 
रंभ करून सवं सरदारंसमक्ष व पुरण्यातीक रेटसाबकारं 
आभि संभावित लेक यांच्या समश्च पेक्ञव्यास बादश्नद्ाक- 
डी नजर अर्पण केटी. या वेीं महादजी क्षिचानें 
असा कांहीं विलक्षण नम्रभाव दाखविख कीं, सवै छेकांस 
तो खरा नम्रभाव न वाद्रून कपटीपणा दिस खा दिब- 
क्रीं पेशबग्याची स्वाय भिरवत येत असतां शहरये रत्यातून 
महादओ शदे पेशन्यावर मोरचेर कफिरत्रीत हीते{ दहं 
एक आणि काञ्यांत सवारी गेस्यावर बैठकीवर चदर्तीमा 
त्यांचा जडां महादजीनें उचकिला | हं दुखरे. अशा दोन 

१ मटाक्यांची खर् भाग तिररा पहा, 
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गोष्ठी स्र आचरणापेक्षं लोकांस फारच चमत्कारिक दि- 
सस्या. यावरून समजावें कीं, शूर पुरुष वैरभाव दाखवि- 
ण्यास्त जसे उताविटठ होतात तसेच प्रेमभाव दाखविण्यास- 
ही पण होतात, 

धोडोरपत दादाचे ब भानूचै वैमनस्य पाहून नाना 
फडणविसांनीं धाडो्प॑तास पुण्यास बोलाविे, तेर्थही एक 
वेव्छ यांनीं वरच्याप्रमार्णेच तापटपणा केला होता, परंतु 
समयसूचकता आंगी असल्यामुर्ढे तो आपल्या फायद्यासच 
कारण करून घेतला. हँ मागे सांगितले आहे. येधून पु 
शेवटयपर्यत साची कृत्यं शूरपणार्च आहेत. कणे सरदार- 
पद भिव्विल्यापास्न तर थेट मृत्युमयापर्यत त्यांचे दिवस 
कढाया करण्यांत व सासं्बधी बेत करण्यांत गेले. याणं 
कोणा कोणारीं ल्ढटाया केस्या हँ मागें थोडं सांगितङ्च 
आहि. या सवं क्डा्यांत वाधाशीं लढाई करतांनाच काय 
ते हे पराजय पावके, बाकी स्वै ल्ढा्यांत हे विजयी क्षलेके 
अहित. हा शेवट प्रसंग साक्षात् मृद्यूनेच यांस आणिला 
ह्मटर तरी चाल. यानी केरेद्या प्रत्येक ऊढा येथं संक्षि- 
तत टिपण देण्याचा प्रथम विचार होता, परंतु व्यर्थ विस्तार 
होऊन वाचकांस कंटाक्वाणे होऊन द्विरुक्ति केल्यासारणंही 
होश्ल, णून लयाविषर्यी्चै मनन वाचकांवस्च सष्यां सोपवितो. 

आतां येधून पूरे एकटे राहिले जे बापुसाहेव गोखले 
सयांजनिषर्यी टिहावयाचं आहे. ते आपल्या प्रता्पैकस्न रा- 
जाच्या मांडीशीं मांडी भिडवून मसल्ती करं कगके. या- 
साटीं त्याच्यात्डर पुटं लिदहितां येई्च, परतु त्याचे नषु जे 
अष्यासाहिव त्यांच्या गुणावगुणांबदक किहिण्यास पुरे अवे- 
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काश उरखा नाहीं ह्णुन व्यांजविषथी येथच कांहीं लिहि- 
ण इष्ट होय. 

चार पुरूष एवे कुटुंगांत असन स्या कुटंबाची भरभराटी 
होत असली तर स्यातन कोणलया प्रुषाच्या पराक्र्मेकरून 
है कुटंग उक्छृष्ट स्थितीस पोंचले आहे है बहिरच्या पुरुषास 
तत्वर सांगतां येणें जसे कटीण आहे तसेच वरच्या पुरुषा- 
वेषयीं छिहिण्याची गोष्ट ही आहे; तरी अगदीं शेवदीं 
रोडोप॑त दादा दे अप्पा यांस पठन जाऊन आपला 
राण वांचविण्याविपरथीं सुचवीत असतां यांणीं ते रेकिलै 
नाहीं हं एकः व तसेच मागील समै ल्ढायांत ते अगप्रभागीच 
नरी उमे राहिले नाहीत तसी पराक्रमी पुरुषास जे उचित 
च आचरण यांणीं केडे; आणि मृत्यु समीप येऊन ठेपला 
था वेठीं घोंडजी वाधानें यांस शच हातचं सोड्न आमचे 
वाधीन ब्हाः अतँ एकटे गाटून सांमितङे असतां कोशिक- 
ष्षि हरिश्चंद्र राजाच सत्वं हरण करण्याविषयीं प्रतिज्ञा 
मगन छठ करीत असतां रोहिदास राजपृत्रानं जसे एकंदर 
चरण केटे तसं यांनीं के. अयोध्या नगरीतन वाराण- 
¶सि हरिश्चंद्रास पाठविले व्या वे बरोबर तारामती 
1णी व रोहिदास पुत्री होते. मार्गत सूर्याचा ताप 
तका होता कीं, सर्वं लहान मोठे बृक्न करप॒न गेके, नया 
गर ञ्या पडल्या, दगडाच्या खाद्या फुट लगस्या, अश्चा कहरा- 
विभ्वाभमिन्न तपोनिधि सत्व हरण करण्यास हीच संधि उ 
म आहे असा विचार करून आपण वेषधारी ब्राह्मण बन्न 
थँ एकं प्रपा घालन बसरा. मार्गतीर अति संकटम् के 
7 तिधांची चकाम्क पडन या पोहपाशीं एकामागे एकः 
से क्रमाक्रमाने जाऊन पोदोचले, या वेकीं हरिश्च॑द्राने 
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व वयाच्या राणीनं तेथं सत्वशील वागणुकीस पाठ दिली 
नाही हं एक थोर क्रय च्लटै., पण रोहिदासदहा 
लहान मू असता, मयेचा हरिश्चंद्र व तारा राणी 
पाणी पीत आहित दं दिसत असतां पाणपोदचं पाणी प्या- 
स्थानें केद्या पुण्याचा क्षय होतो असं लया वेषधारी ब्राह्य- 
णास स्पष्ट उत्तर देऊन पुं चारुता क्ञाखा { आपली 
टकविद्या व्यर्थ गेस्याचा श्नोक जसा कौशिक मुनीस 
काला असेर तदत् अप्पाचा निग्रह पाहून वाघासही कञाले 
असेर यांत शंका नाहीं. | 

चरते व बधु कढारईत पडल्याची वातं बापू साहेब 
गोखले यांस कठटी. ज्या समयास ही खत्रर येऊन पो- 
होचटी लया समयास यांची जखम बरी न्ञाली नन्हती 
इतकेच नाहीं तर ती भारी जखम अपायास कारण दील 
अशी भीति वाटत होती. यातन सैन्य सवै भयभीत 
होऊन कांहीं तर धारवाडाकडे निघून गेटे. इतके असून 
दुसन्या ज्या निना परमेश्वरसत्तने धडून आल्या यापु 
त्याच्यानें धोंडजी वाघाचा सूड घेण्यास तात्काठ जाववले 
नाही. वेड घु आपा यांची सखी पतिवियोगाचें 
दुःख दुःसह आहे हं जाणून पातित्रत्यधर्मरक्षणार्थ पति- 
सहगमन करिती क्राली, प्रसंगीं प्राण दणप्राय मानून 
जें वरतेन करणे याचे नाव दूरत्व, शूर पुरुषाच्या बाय- 
कोने असे धाडसाचं त्य केले ह थोरपणाचें चिन्ह दोय. 
असो, हे तीन गरृयु एके दिवर्शीच क्ले. आणखी बापु 
साहे्बाची खी प्रसूत होऊन याच दहा दिवसांत मृत्यु 
पावली, यामुने त्यांजवर एकनच कहर गुजरा, सर्वोची 
क्रिया बापूंलीं एके दिवल्ञीं केली. पुढे थोडेच. दिवसांनी 
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बसी सादेन येउन बापुचे शांतवन करिति चाले. 
धोडजी वाघास मा‹स्याखेरीज पागोटे धाखबयाचें नाही 
असा बापुचा निश्चय ठरङा होता. याप्रमाणे दोन तीन 
महिन्यांतच बसी साहेबांचे कहीं लोक बरोबर घेऊन 
बापू गोखरे, धाडजी वाघाची गांठ पेण्याची संधि 
पाहत होते. पुर एके दिवक्षीं कातो भानू येथं गांठ 
पडली. बापूचे आंगांत लष भरा होता लया अविक्रात 
वाघाचे फोजेवर तुदरून पडन नासाडी करून दिली, आणि 
एकच सिहापारखी उडी पेऊन वाघस ठर मास्न 
टाकले. संपूण कौरवांचा वघ केल्यावर वुः शासनानें 
मोकट्ी केञ्टी द्रीपदीची वेणी धार्ण्याची प्रतिज्ञा 
भीमाने करून एकवार रात कौरव मारिद्यावर प्रतिज्ञा 
शेवटास गेल्याचा आनंद होऊन वेणी धाल्ण्यासार्द भी- 
माने रणातून धांवत येऊन रक्तानें भरज्ल्या हातानं ज्या- 
प्रमाणे द्रौपदीची वेणी गोविशटी त्याचप्रमाणे बापू गो- 
खल्यांनीं वाघाचा प्राण पेतल्याबरोबर डोडइस पागोटे घा- 
तै, कर्नाटकातीर ठढाईचं सर्वं वतमान इमरेजाच्या रेसि- 
डंटाकडून पेशन्यास कठ. ते समजल्यावर त्यांस आपले 
दोन सरदार पडल्याचें फार वाङ्ट वाट्डे. असो, मग 
बापू सारैव साहेनांस पत्र पाठ्विके त्यांत खेद दश्षेवून पुण्यास 
परत षु्यीं फार फार किहिले. 

१९. येथपर्थत बापूंचं इतिटृत्त कनौटकांतीरू होतें 
ह्षणून तें बहुतेकांस अपरिचित अ्तण्याचा संभव होता, 
परंतु येधून पुं ज व्याच चरित्र लिहिणार आँ ते सचि 
परिचयाचंच आहे, निदान पुण्यांतील इद्ध पुरुषां तर 

१ वेणीसंहार नाटकाचं कथानक याव मुद्थावर ओहि. 



वापू गोखले याचे चरित्र, ५१ 

पुटीरु सवं गोची माहिती असेकच, यात संदेह नाहीं 
वर छिहिल्याप्रमाण बापु श्रीमर्ताच्या हुकरुमावर्न पृुण्यास 
आङे त्या वेधी पेशव्यांच्या दरारची स्थिति अश्ची होती 
की, धाकटे बाजीराव साहेब नुकतेच गादीवर वसे 
होते. पेशव्यांचे पुरातन चाकरांतून तीन या वैटेक्त फारच 
प्रनठ स्रा होते. पिरे भोसले, हे सातारव्या राजाचे 
सेनापती. यांस स्वतंत्र एक मोठा मुर्ख तोडन दिल 
होता. तो कोणता ह्यणाङ तर वन्हाड प्रात, या प्राता- 
सारखा सुपीक प्रदेश सवे हिदुस्थानांत दुसरा नाहीं हटले 
तस चाल. या प्रदेशाचे मार्क जे भोसे यांजपारीं 
अपार संपत्ति वरीर समयास जमटी होती | व्याम ते 
आपण स्वतंत्र आहांत अपे ह्यणत अपतत आणि आजपर्वत 
पेन्यांचा हकृम मानीत अपतत तो न मानतां मातचञ्ल्या 
बेखाप्रमाणे पारतत्य जूं यांनीं आपल्यावयैर ब्ुगारून दि 
होते, दुसरे रिदे, आणि तिरे होठ्छकर. हे रोवटील 
दोधे तर आज दिवसपर्थत स्वतंत्रतेचा डी भोगीत अहित 
पिस्यांचा परिणाम जसा भयंकर ज्ञाला तसा याचा 
ण्याचा संमव नादी; कारण हे दोषे सरदार दहह जे सा- 
भौम हयणुन ईपेज सरकार यें गाजताहेत यांस १८९७ 
साख्च्या बंडात फारच उपयोगीं पडे. तो उपकार 
इंप्रज सरकार अध्ाप विसर नसून दोस्त सरकाराप्रमाणे 

१ भोसल्यांची संपत्ति याच्या वाड्यांतून कोणत्या वेढे गेली हें 
तर सर्वास माहित अहेव ! ज्या वीं दमेजानीं नागपुरे रज्य लला- 
ठस केँ या वें तथी द्रव्याची कोणत्या प्रकारची वाताहत 
शाली द सांगितरटे तरं भामच्या देक्षामिमानी पुरषांच्या आंगावर 
कटा के 
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यरी वतन करीत आहे. असो, बाजीराव गादीवर 
बसले तेन्हां पुण्याची श्ञोटिग पातश्ाही समजून जसा चोँ- 
हीकडे बेबंद कारभार लाखा, तसा रिदे आणि हीव्छकर 
यांचाही होऊन ते वेश्ञव्यांस मानीतनासे ज्ञाले, 

५4 गोखले पुण्यास आद्याविषयीं मागे लिहिटेच 
अहे. ते आल्यावर यांस व बसली साहेव या उभय- 
तांस वरी ति्घांच्या बंदोबस्ताकड पाठविण्याची योजना 
लाली. हा प्रकार पाहण्यापूर्वी ईइपरेजांचा व ॒पेरा्यांचा 
सहा, तसेच वरील तिघां बरिष्ठ सरदारांचा व पेशार्व्याचा 
बेबनाव, पणं समनुतीस येण्यास वया वेलच्या हिदुस्थानच्या 
दतिहासाकडे वाचकांनी लक्ष दिले पाहिजे. कारण या 
लहानदा पुस्तकांत तो स्वं घोटाला सांगतां येण दुरापास्त 
आदे. वसी सहि व बापू गोखखे या कामासादीं 
पुण्याहून निघाले ते प्रथम रियांचा रोख धरून चार्ते 
ज्ञाके. दौक्तराव शिदयांची गांठ आंनणन्यास स्चाली. 
ज्या वेलं इमेजांचीं पलटणे व बापू गोखल्याची फौज 
तेथं जाऊन भिडटी लया वेधी श्िदयांचे र्ष्करात मोटी 
धांदर ज्ञाली. ती अङ्ञी कीं, ती वेक दुपास्वी असल्या- 
मुक्छे तोफा ओढणारे बैर रानांत चरावयास गेङे होते. 
शिर्यांपान्नीं फोजेचा व॒ कवाईत शिकलेल्या पलकूटणांचा 
जरी भरणा पुष्कर होता तरी व्यापैकीं टाद्स कोणी न॑ 
येतां सर्वं पाठमोरे चारूते क्ले, पक्त चार पल्टणी 
न्तीस तोफां घेऊन तांड देऊन उभ्या रादहिल्या. खुद 
शि्यांजबठ सात आठ हजार ठ्डाऊ स्वार होते तेही परण 
या पृरूटणीच्या मागे उभे. राहिरे होते. परक्टणीषरील 
सरदारंनीं द्या लोकांस असे सांगितरँं कीं, तुद्ी स्वस्थपणं 
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आमच्या पाटीक्ञीं राहविं. उठावणी करू नये. करण 
हा इमेजांच्या पल्टणीश्ीं ठ्टण्याचा प्रसंग आहे. जर 
तुह्यी आपङ़ घोडे पुटे आणिले तर॒ आमच्या तोफा बद 
होऊन आदह्मास व तुद्यासर एकदांच मागें हटवें लागेल. 
या मागच्या खोकांत दौकुतराव रिदा होता. याणे षप- 
रुटणीवरीर सरदारांच्या हयणण्याप्रमाणे उठावणी तर केटी 
नाहीं; पण परूटणीच्या मागें उभे न राहतां बाजु मात्र धर- 
ली. इकडे वसी साहेनांनीं असें केडे कीं, इम्रेजी पक्ट- 
णे तोंडावर उभीं करून मराटी फौज सव मागें उभी केली. 
याप्रमाणे रियाचे फोजेचीच आकृति आपल्या फोजेपर देऊन 
तीन गोरीं पठ्टणे व अडावीस तोफा बरोबर घेऊन शिदांच्या 
पलटणीवर तोफा सुरू केल्या. रिांचे गोखंदाज तोफा मा- 
रण्यांत परम कुरार असस्या कारणानें यांणीं इप्रेजाकडीङ 
एक तोफ पदिल्या क्लटक्यांत गोठा घालून फोडून टाक- 
ठी | हं गोरुदाजाचं कौशल्य पाहून इग्ेजांनीं ` आपली 
तोफ बंद कर्न शात्रूचे आंगावर जाण्यासादीं पुढे चाछ 
केरी. रशिद्याकड्न जंजिय्याचां मारा होत होता, दया- 
पढे यांचा नेट चालेना. इपरेजांकडीर रोक ओढठ बांधून 
चाख्त, परंतु यांचा गोका येऊन पडला की, याचे मा- 
णसांचा खबाखा होऊन जाई. अज्ञा प्रकारे फारच लोक 
मारे गेके. वसी साहेवांचा घोडा गोढा लगन प- 

१ दोहं टाकांस दने गे असून मध्यं जाडी तार असते अशा 
गोल्यास जंजिरा म्हणतात. 

२ शि्यांकडीठ फौज इतकी जोरदार करानि ्षटी हें सर्वां वि- 
दित आहेच. महादजी रियां( पारीटवावानीं परेन नामे फरच॑ सरदार 
पदरीं बाक्छगून सेनेत पुष्कर सुधारणा केटी होती; तिचा हा प्रताप. 
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उख. आतां पृं जणे हणजे मृत्यूच्या दाढेत पडण्या- 
मारखंच अदे अपं जाणून वसली साहेनांनीं आपला मो- 
हरा मागे फिरव्रिखा, परत आल्यावर दुसय्या नवीन 
गोच्या पर्टणी पेन दुसय्या बसखू्वर आरूढ होऊन 
पुनः शिध्ाचे पल्टणीवर चार केली. शिदयाचे पलट- 
णीवरचै अम्मल्दार फारच चतुर होते आणि त्यांचे गोरं- 
दाजही चकाख असल्यामुटं इग्रेजी परूटणे पूर्ववत् मागे 
हठी. पदिल्याप्रमाणच या वेनं वसली साहेांचा 
घोडा पड़न लोकही तसेच पडले ! तिसन्या वेदीं तुकीं 
स्वार बरोबर धेन चार करून पाहिखी, परंतु तिसन्या- 
नदाही प्रयत्न निष्फट्छच क्ञाखा | तुकीं स्वारांचा सडा 
होऊन साहेर्बाचा घोडा म॒प्युपथास पोंचलख ! ! असा ती- 
नदा पराजय पावलेला वसी सहेन पृण धारिष्टाचाच 
हन लाने पुनः प्रयत्न करण्याचें सोडले नाही. इकडे 
शिध्याकडीरू पट्टणे जागचेजामींच उभीं राहून पूण ॑धा- 
रिषठानें गो्याचा मारा करीत होती. चवये वेम गोरे 
स्वार घेऊन वसरी सहिवानें एकदम हृष्टा केखा, भस्तु 
कांहीं क्षरं नारीं | ¡ कारण रिदाकडीर पलटर्णीची अ- 
तस्थ स्वना होती ती कांहीं अप्रतीमच ! ती असे हेकडौ 
हृष्ये सहन करण्यास समथ होती यांत शंका नादी. 

वर सांगितस्याप्रमाणे इम्ेजी परट्णीची यथास्थित फ- 
जिती स्षाङेली पाहून दौरुतराव रिघापसत पाठलाग करण्या- 
चा चेव आखा. चवथ्या वेवं वसली साहेव उकूट खाऊन 
माधारा फिरतो आहे तोच शिवाम आपले रोक साजवर 
भडिमार करण्याकरिता. पुटं आणिल. पूर्वी सरदारांनीं संस 
मारेच खस्थ राहण्याविषयीं दिलेली मसङ्त न मातून हे 
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बहादूर पुं सरसावङ ! परट्णीतीरु खोकानीं यांनीं पुं 
न यावे क्यणून पुष्कल यतन केला, पण र्चिदयास वाटे की, 
आतां इम्ेज पृण पराजित श्ञाके आहेत यासा्टीं यांचा स- 
माचार षेण्याची हीच काय ती उत्तम संधि आहे ! अता 
पोकच्छ धर्मेड़ीचा विचार करून परूटणी मागें टाकून आ- 
पठे स्वार पुटं आणिङे, आणि फिररेल्या खोकांचा पाठलग 
केख. इकडे मागे परटटणीचा घोटान्य क्षास, तो असा की, 
मारकच फोजेनिक्षीं आडवे आल्यावर मग यांचे युद्ध बंद 
पडले. शिद्याचे खक पुं आल्यामृटे परूटणीतील तो- 
फच बंद करणे भाग क्षा ¦ वसटी साहेबानें तोफ बंद 
ज्ञारेली पाहून हषे मानिला, कारण वयाच्या ल्रकांस 
तो मार बिल्कुल सहन होदनासा क्चार होता. शिद्याचे 
रेक पाठीवर येताहेत हे पाहून गो्टीचे ट्प्यांत वयास 
येऊं देऊन एकदम मोच्य - कफिरविखा ! तोफांची व स्वा- 
रांची एकदम फेर केली. गोरे स्वारारनीं एकदम तोंड 
फिरवून इसापनीर्तीतीर सिदहाच्या मार्गे स्गणाच्या गाढबा- 
प्रमाणे हिदयाचे लोकांची अवस्था केली | कोंबङ्याचा श- 
ब्द एकं येत होता तोपथत ज्ञी सिदास भीति वाटत होती 
तसेच तोक चाक होती तावत्कारच काय ती वसङी सा. 
हेनाचे खोक यांची भीति वाटत होती! कोंबङ्याचा चन्द 
दुर राहिल अतं समजट्याव्रर गाढवास गह करण्यास मृग 
राजास जप्ता विरब खगल नाहीं तते वेरुष्छी साहि- 
नाचे लोकांत रियाचे स्वारांचा धुव उडविण्याक्त अवकाश्च 
कगरा नाहीं ! सिद्याचे स्वार क्षणावर्धीत धाबरून पट्टं 
त्मगरे. व्याचा सरदार निबाजी भास्कर हा धोढ्यावसू्न 
पडून ठार क्षा, हा निबाजी मारकर राजापूर प्रगणे 

^ ¢ 
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दिडोरीचा कुव््कणीं होता, त्या छोकानीं आपला पूते 
स्थव्छाच्रा रस्ता धरिला. पण पूर्वे स्थ सांपडतं क्रोटरून 
मध्यंतरी तर पल्टणी खोक होते ! इजी परूटणे हितानीनं 
धांवत जाऊन रिदयाकडीठ सवे तोफा घेऊ लागले. वयां 
च्या हस्तगत शिचाच्या एकरों पंधरा .तोफा स्ञाल्या | यामु- 
ठे पलटणीतीर शिपाई निरुपाय दोऊनन मागे परतरे, व 
इमेजाचा व बापूचा जय ज्ञाला. या ट्ढाईत इमेजाकडी- 
ल मेरे व जखमी मिद्छून एक हजार मनुष्यांची संख्या हो- 
ती. आणि हिद्याकडील फक्त चौतीस मोलदाज शिपाईं 
तोफखान्याजतरकछ पडले होते. याप्रमाणे युद्धाचा हा शेवट 
ज्ञाला. पु सर्जेअंजन गावी इग्रेजाचा व रियाचा १७२५ 
साल्लंतील तह क्षाला आहे. लयाविषर्यी सविस्तर निरू- 
पण करण्याचे प्रयोजन नाहीं ह्यणुून ते येथे गाठ्छाऊ के 
आहि.. व्रा रढाईत बापूचा संध विशेष असल्या- 
मुकं यथ्रासांग शिदिण्याची आवद्यकता जकषी होती, तशी 
ला तहाविषयीं तादृश दिसत नाहीं. 

१६९. येधून पुढं नागपूर भोंसले वांच्याज्ञीं जो सं- 
भराम न्ञाखः तो विदित करावयाचा आहे. पूर्वी सांगित- 
लेच आहे क्री, भोंसले, रिदे आणि होल्कर या त्रिवर्गा 
च्या ब॑दोक््ताकरितां बापू गाोखछे आणि वेखस्टछी सा- 
हेब यांस पाठविले होते. व्याप्रमाणे प्रथम सामना रि- 
दान्ञीं क्ख तो नुकता सांगण्यांत आलच आहे. आतां 
भोसल्याविषथीं कथन करू. 

वेलस्छी . साहेवांची योग्यता वर एके स्थीं प्रकट 
श्नारीच अहि. तरी येथं आणखी सांगतों कीं, बापूंचा 
व त्याचा फारच खेह जमल अम्रनन परस्पर॑नीं परस्परांस 
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फारच साह्य केठे ह्मणुन पुष्क जय मिक्विण्यास या 
उभयतां अवघड पडले नाही 

गाईलगड या नांवाचा एक कि भोंस्स्यांचे ताब्यांत 
होता, तो पेण्याचा प्रयत्न चाट् असतांच खाल्चा क्टा- 
ङ्चा प्रकार घड्न आला आहे. तो अपा की, म।सस्याचे 
फोजेल्ली सामना करण्याचे पूर्वी थोडा वेठ एक ठदृकरी 
इमेन अम्मल्दार बेस्टी साहेवांचे छवर्णीत येऊन 
मिक. या समयास्र छवणींत वेखस्टी साहेबांची 
सर्वं फोज आणि बापू गोखल्यांची सवं फोन याप्रमाणे 
होती. जो नवीन कष्करी अधिकारी येऊन भिना 
लयाजबरोबरही काही पर्टणे होर्तीच, रिवाय स्वार होते 
ते निरे. याप्रमाणे सिद्धता क्ञात्यावर, आतां कढई 
चाक ब्हावयाचीच तौ वरीरु आलेला इप्रेन अम्मख्दार 

वसखी साहेनांस ह्यणाखा कीं, आज ठडाईचें काम मजवर 
सोंपवावें हणणे मान्य हौऊन युद्धास आरंभ स्षाख. 
भोसस्याची फोज र्ट! तयार होऊन प्रथम दइप्रेजाचे 
पौजेवर तोफ़ सुरू केटी. इकडस इप्रेन सरदार हत्तीचे 
हयात बसन तुरक स्वार पलट बसेर घेऊन भोंसस्याचे 
फौजेवर चान गे. भोंसस्याच्या फौजेतन तोफेचा मारा 
होत होता, व बाणही जल्धारंप्रमाणे वषत होते. याभुरे 
इभेजांकडी क पुष्क रिप मृत्यु पावले. हा सुमार पाहून 
इप्रेज सरदार तात्काक हनत्तीवरून खाली उतरून घोञ्यावर 
बरे, आणि अपस्या फोजेस अविश्च येण्याकरितां एकदम 
केर ्राइन तोफा चाल केल्या, ग्रेन पठटणीनं नेट 
करून मांक्षल्याचे फोजेस में हटविके. मारा सहन 
होईेनासा श्षाला इ्यणून भोंसत्याच्या सेनेने निसटता पाय 

। 1 
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घेतला. दमरजानीं याच्या तोफा घेऊन यांस पिटवृून 
लावले. याप्रमाणे भोपर पराजय पावल्यावर गाईलगडनचा 
किह्टा इप्रेजांनीं घेतला. इपरेजांस लया कि्टषात विपुल 
द्रव्य साप्रडछे. 

याप्रमाणे मोसल्याचं पारिपय करून याश्वीही रिदया- 
प्रमाणेच तह के. वसी सहेव व॒ बापू गोखले 
आपला कायभाग संपला ह्मणून पुण्यास येण्यासाठीं परतले, 
मार्गोत यांस वतमान लगे कीं, बालकृष्ण गंगाधर 
व मख्बवा दादा या नांवाच्या दोधां ग्रहस्थानीं वंड 
करून मुर्ख दुटण्याचा सपाटा चाख्विला आहे आणि 
पुण्यास खजिन्यांत वसूल जाऊ देत नाहीत. यांच्या 
फोजेचा जमाव नजीकच आहे. ही वातो कटठल्यावर बापू 
गोखछठे यांणीं बड मोडण्याचा निश्चय केला, आणि या- 
प्रमाणें थोडेच दिवसांत बंडवाल्यांचा विध्वंस करून मार्मस्थ 
दारे. हा व्यांचा पराक्रम पाहून वसी साहेब लयांजवर 
फारच संतोषित ज्ञाठे. एकंदर स्वारीत जो पराक्रम कैखा 
याचे व्णनपर एक सर्िफिकिट तारीख £ मार्च सन 
१८४४ रोजीं दिले. ते बापूनं मोठे निनयानें घेऊन 
यांचा उपकार मानल. यावरून वाचकांच्या लक्षांत येईल 
कीं, सर जान मारकम् आणि एरूफिन्स्तन् हे साहेब 
जसे एतदेशीय खोकांस प्रिय चा होते व यांची योग्यता 
एतदेश्ीय खोक जशी मानीत होते याच प्रकारची वरील 
साहि्वांची मानीत होते, व स्याच्या पूर्वी कादं दिवसे 
साहेब पुण्याच्या दरत्रारीं प्रिय न्ञाले होते ह पण यावरून 
उघड दिसते. 

वेरस्ली सहेव आणि बापू गोखङे शके १७२५ 
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सालं पुण्यास येऊन दाखल क्षाले. बाजीराव सदहिवांची 
जेन्हां भेट स्षाली तेन्हां साहेवांनीं बापू गोखलत्याचे शुर- 
त्वाचें वर्णन बहुत केले. तें रेकून श्रीम॑तांस कौतुक वाटले. 
ते इतके कीं, ल्केत हनुमंताने काय काय पराक्रम केला 
याविषयीं ब्रह्मदेवानें जिदि्ठै पत्र रक्ष्मण बाचीत 
असतां रामचंद्रास जसा आनंद ज्ञाला, त्याचप्रमाणे 
बाजीरावास बेस्टी साहेनांच भाषण रेकून आनंद 
ज्ञा. त्या आनंदभरात बापू गोखरे यांस वश्नालंकार 
देऊन पुण्यास राहण्याविषयीं आज्ञा केरी. 

धोडोपंत दादा यांनीं पुण्यास वाडा बांधण्याचँं काम 
चार्विरे होते. ते गत ज्ञाव्यामुटे तें कामदही बंद पडले 
होते. ते वाङ्याचं काम बापूनीं या खेपेस पुरं करून 
वाङ्यांत राहण्यास गेटे. या पूर्वी इमारत पुरी दोरईपर्थत 

दाहराबाहेर ते राहात असतं. इमारत पुरी ज्ञाल्यावर 
आपले ल्प्माची तयारी कर्न वार्यात गेल्याबरोबर 
लग्न केटे. 

१७. पुण्यानजीकच बारा कोसांवर जेजुरी ह्णुन ह्या- 
ठसाकांताचें स्थान आहे. तेथील रामोरशशानीं आसपास 
गांवचे रामोशी जमा करून एक टोट्टी बनविटी आणि 
गांवोगांवीं दरवडे घालवे, असा क्म चार्विला. कांहीं 

१ हा वाडा पडन त्याचा मागमूसही दृष्टी उरटया नाटी ¡ पर्तु 
ती वाब्याची बखव्ठ कल्टेवावरांत गोखल्यांच्या राममंदिरानजीकच 
आहि. हे राममेदीरही वयांनीच बांधटठे अदि. याचीही तुते बेमरामत 
स्थिति आहे ! गेठे वर्षी याची दुरुस्तीची तजवीज ठागल्याचें वतै- 
मनि वतैमानपत्रांत वाच होते; मग तें पतंती पत्नातच राष्ट कीं 
काय कोण जाणे! 
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गावात दिवसा शिरून तेथील चियांवर मनास वटे तत्ते 
जुट्म करावे. खाण्याचे पदार्थ घेऊन जाव. असे अनेक तर्हेने 
ते उपद्रव देऊं लागले. याच्या उपद्रवास्र रयत त्रासून स- 
रकाराकंडे पिर्याद केली. ती सवै किर्याद रेकून घेऊन 
बापू गोखले यांस तिकडे जाण्याविषयीं श्रीमेतानीं हुकूम 
केला. हुकुमाप्रमाणे बापूसाहेव आपल्या लोकांनिीं जे- 
जुरीकडे जाऊन संपूण फौज सुद्धां वाल्दं येथं मुक्घाम करून 
दुसरे दिवक्षीं तेथून एक कोशावर कोश्रठे गांवीं फौजेचा 
तक दिला. फक्त पाचों पायदन् व आर्षे स्वार बरोबर 
घेऊन जेञ्ुरीकडे सडी स्वारौ चाल्ती स्चाली. तेथे गेल्या- 
वर सवं पायदठ श्रीमार्तडाचे दशनां ह्णुन पवैतावर च- 
दविक, आणि सांस हुकुम केखा वीं, सतुह्यी पूर्वैच्या दरवा- 
उ्याने वर चदून राजुरीकंडेस उतरावें. आपण स्तः स्वार 
बरोबर घेऊन राज्रीकड डोगराच्या पायभ्या्ीं उभे राहि- 
ठे. बापू देवदशैनास जातात अक्तौ अफवा गांवांत पसरली 
होती. तो स्वारीचा तमाशा पाहण्यासादीं हयारबेद दो- 
नशं रामोक्ची डोगराचे मध्यभागी उमे होते ते बापूनं बा- 
रीकपणे टेन खारांस यांच्यावर दौड करण्याचा हुकुम 
दिला. सर्वं स्वारांनीं तरारी पडताटून रामो घावा 
केला. रामोशी है संकट पाहून पून जाण्यासाटीं वर 
चरू लागे. थोडे चदून वर गेले नाहीत तोच पाचशें पा- 
यदक् आपल्या ताँडावर धांवा करीत आस्याचं लांस दि- 
सङ. मग फारच घाबरून पुनः मैदानांत जाण्याकरितां 
तकी उतरू लागले. स्वारानीं एकदम यांस घेरा घालून 
बहुतेक रामोरी पकडे. थोडके मात्र लांतून निसदटून प- 
खून गेरे. पकडलेके रामोङ्गी कोथ पेथं नेउन एका हा- 
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रीनें सर्वै उमे केले, आणि व्रिजयादुगं येथील कोत्छ्रणाचं 
नैड मोडतत्रकी धोाडोर्पतदादांनीं सर्वाचीं शिरं जी 
उडविख, लयाचप्रमणे बापूंनौ एकदम सर्वोचा शिरच्छेद् 
करबिखा. येणेकरून सवे रामोशांत वापूचा मनस्वी दरार 
बसून ते चठ्चका कांपू लागले. या सर्वानीं बैंडाचा उदेश 
सोडून देऊन धराचा रस्ता घरिला ! याप्रमाणे रामोशि 
बंडाची राखरागोढ्धी होऊन चहूंकडे शांतता ज्ञारी 

१८. कम्हाड येधीरु पंतप्रतिनिधि भवानरावजीं 
यांचा पुत्र परशुराम श्रीनिवास याने वंड केले होतें 
ते बापू गोखङे याणीं सन १८०८ च्या सुमारास 
नार्हसे करून तो मुर्ख पेशव्याच्या वतीने आपल्या कव. 
जात घेतला. तो प्रकार अपा. ईग्ल्शि व पेदवे यांचा 
मित्रभावि जमण्यापर्री परशुराम श्रीनिवास प्रतिनिधि 
यांस धरून कैद करण्याची मसर्त बाजीराव साहेव पे 
शवे यांनीं केली. अशी मसल्त करण्याचें कारण असे 
कीं, प्रतिनिधि हे वाईट तद्देचें वर्तन करीत असस्यामुक 
यांचे मुलुखांत मनस्वी घोटाखा ज्ञाला होता. तो मोडून 
तेथील व्यवस्था नीट ब्दावी क्मणून कारभारी बदङ्ब्रतराव 
फडनवीस ब लयांची मातेोश्री काशीबाह यानीं नहागि- 
रीचा कारभार आप्रव्या मतानं चाल्विखा होता. या 
सुमारास प्रतिनिधि पुण्यास राहात असत. यस ही 
वरीर बाजीरावाची मसरुत समजतांच ते पुण्याहून नि- 
धून कन्दाडास गेले. या पूर्वी कन्हाडचे जहागिरीची 
वहिवाट कोणं करावी हा वाद बाजीराव पेशन्यापुदं 
चारु होता. लया वादांतीर वीज असं होते कीं, प्र 
तिनिधीची मातोश्री काशीबाह आणि बठव॑ततराव फ- 
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उनवीस राजाचा मुताकिक+ या उमयतांचे मनांत आपण 
जहागिरीची बहिवाट करावी आणि भवानरावाचे पुतरा- 
च्या मनति आपण वहिवाट करावी हं वादांतील मुख्य 
बीज होते. प्रतिनिधि पून गेले ह पाहून सुतार्क 
जठव॑तराव फडनवीस यांनीं जहागिरौची वहिवाट करावी 
असा पेशब्यांनीं ठराव केला. तो ठराव प्रतिनिधि मा- 
नाव्याचा नाहीं मणून बापू गोखल्यात बरोबरव्या फौ- 
सहित पाठवृून प्रतिनिधीस धरून बदीत घाते. असें 
केल्यावर कन्हाडचा कलह मिदून मुटुखांत स्वस्ता ज्ञारी, 
व बापू गोखरे परत पुण्यास निघून अके. प्रतिनि- 
धीचं आचरण शुद्ध व्हावे ब्यणून याचे आईने वांस उप 
देश केला, परंतु याचा उपयोग कांहीच न्ञाखा नाही. 
उपदेश इतकाच कीं, (आपण थोर कुखांत उत्पन स्ञाखां 
आहां, या कुलखच्या योग्यतेप्रमाणे आचरण करून प्रजेचें 
पार्न करावें, गीव्राह्मणप्रतिपाक करावा. या उपदेशा- 
पास॒न् नफा तर स्ञाख नाहौीच, परंतु वाद्ट वर्तन मात्र 
वाढले. प्रतिनिधीच्या च्िया दोन होया. असं असून 
सांणीं एक तेलीण जवन ठेविटी होती. योरे कुर्टुब 
बीडकर यांची कन्या लष्षुमीबाड; धाकटे कुटुंब हैवत्- 
रा वावा देशपांडे वेक्पूरकर यांची कन्था काञ्चीवाई. 
्यातून पहिरी चरी महासताष्वी आणि पतित्रता होती. 
तिच्या पातित्रयाविषयीं इतका लोकिक अते कीं, 
धमभोटे लोक तिजला नवस देखीरु करीत असत, परंतु 
ती प्रतिनिधीच्या मनांतून उतरी होती. तिची नेह 
दुदंशच असे, बापू गोखल्यां नीं प्रतिनिधीचा मुर्ख 
चेतत लो प्रक्रार पदे सांगण्यांल येर्ईल. यामा्टीं तत॑ 
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त्याच्या चियांचीच व्यवस्था कशी काय लविली तें थोड- 
क्यांत कवितां. बापू गोखले यांनीं योरे कुरटुबास् 
संस्थानख्च॑तून नेमण्क कलून देऊन किन्दई येथे सुखरूप 
वास्तव्य होण्याजोगी तजवीज लावून दिली, दुच्या कुटु 
बाची तथै नीटश्ञी व्यवस्था नन्हतीच; कारण पुरूष फदी 
अपस्यावर ख्ीची कोणया प्रकारची स्थिति अपायाची हे 
सर्वस ठञक आहेच. अपो. काशौबाई द्या कट्हाडास- 
च राहत होया. कर्हाडकर प्रातिनैधे यांचे भारऊ्ंद वि- 
दारूगडकर प्रतिनिधी संस्थान करवीर यांणीं या दोधी 
बार्याची अश्ली अव्यवस्था पाहून बापू गोखले यांस पत्र पा- 
स्वन ला च्ियांस जपस्याजवक विशाक्गडीं नेऊन देविल. 

थोडेच दिवसांनीं अश्वी गोष्ट घडन आली कीं, 
प्रतिनिधीनीं जी तेरीण राखिली होती, तिने असे प्रति- 
निधीवस्चें संकट पाहून अशी युक्ति केली कीं, वासोटा 
किट प्रथम हस्तगत करून किव्येक लोक चाकरीस ठै- 

त 

१, हाच वासोटा किष सन १६६५ त रिवाजी महारजानीं आ- 
पल्या कबजांत घेतला. ती गोष्ट मण्या मौजेची आहे. ती अशीः- 

शिवाजी महाराज हे पुंडाई करितात यासाटीं यचि वडीठ शा- 
हाजी राजे यांस विजापूष्वाल्यांनीं कनाटकतून ध्न आणून चार 
वर्ष कैदेत ठेविके, तेब्हां महारा्जानीं दिस शहाजहान बादशदाप् 
पत्र लि्रून बापाची मुक्तता केटी. दिष्टीवे दरवारात शिवाजी महा- 
राजाच एवे वजन पडे हे पाहून विजापूरवाठे किचित् मनांत द- 
चक्रू लागले, आणि महाराजांसीं उघड द्वेष करण्याचें टाकून दिठे. 
याशिवाय विजापुरवाल्यांन दुसरा एकर धाक वाटत होता. तो अक्ष 
की, पुष्क दिवस आपल्याकटरून खंड्णीचा पैसा दिष्टी न गेस्यामुटे 
मोँगन्यांची निकड सागरी अटि. अर्णात महाराजांशीं बिनप्तल्याप्तते 
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विङे. आणि टहानी गढी किला मसूर यें प्रतिनिर्धीस 
न॑दीत वेवि होतें, लया ठ्किणीं जाऊन हटा करून 

आपला मुरख मोगरखंचे स्वाधीन करतीठ. या कारणास्तव केही 
करून गुप्त रीतीने महाराजांस आपञे कावत आणव अशी युक्ति 
त्यांगीं चाखविी. या वेक रिवाजी महाराज हमेशा महाडास रहात 
असत. व सह्याद्रीच्या मागन व्याच घाटावर येगे जार्णे अते, हें पाहू- 
न व्रिजपृर्वाल्यांनीं बाजी सामराज या नांवाच्या एका मनुष्यावे- 
वर फौज देडन त्यास पारघांटवचें सुमाएस दढन राहण्यास सांगितदे, 
व भहारज जाण्ययिण्याची संघे पाहून यांच्यावर रशल्र चार्विण्या- 
स आज्ञा केली. परंतु ही सवे बातमी शिवाजी महाराजांस पृत्रीच क- 
दून त्यांणी पारघाटाचे पायथ्यासीं बाजी कामराज वेर्ताच त्याच्या 
सैन्यावर छापा घातखा; व समच पराजय करून त्यांचे टोक्रांस रानो- 
मठ हाँक्रन जावि. या कामामध्ये चद्राव मोरे यांणीं विजपूरवा- 
ल्यांची फौज घांटमागोनें जाऊं दिरी व व्यांची दृष्ट मसरत माहित 
अपतांही मदत केरी. ये्णेकरून महाराजांस सष येन त्यांनीं मोरे 
यांचा सड घेण्याचा निय केला, तेन्हां जावन्ठी प्रांत मोच्याकडेस 
होता. 

यापूर्वी मोरे व महाराज यांच्यामध्ये बराच घरेष्ा अते. एकमे- 
कांडे जासूद व कारकरून जात येत असत. महाराजांनीं मेरे यावे 
पारिपत्य करण्याकरितां सैन्य जमा केल्यावर जावन्डी प्राताची माहि- 
ती मिव्यवी ह्यणुन व मोरे हे कितपत सावधगिरीनें असतात व त्यांचे 
सैन्याची कशी काय तयारी आदे ही खबर पेण्याक्ररितां राघो वल्क 
जह्मण व संभाजी कावजी मराठे अपे दोन कारकून पंचवीस् माव. 
ठथांसहवतेमान जावरीस रवाना केठे. या कारकुनांनीं अंतग्ौमीचा 
हेतु गुप वेवन मोरे यांस सागित्तठे की, शिवाजी महाराजं जारतीरने 
आणखी एक ठप्न करणे अहि. व्यास आह्षी आपटे कन्यस पाहण्यास 
जख आहो.“ मेरे याणी कारकुनांचें यथायोग्य आदरातिथ्व करून 
त्याच्याज्नीं निष्कपटपणानें वाग् सगल, हा प्रकार पाहून राघो बछ- 
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सांस तिणें तेथून मुक्त केरे. नंतर प्रतिनिधींनीं आपला 
कडा उभा कर्न लोकांत प्रसिद्ध केले कीं, भी पंत प्रधान 
पेदावे यांचा अंकित नसून मानने धनी सातारचे महाराज 
आहेत. लावून प्रतिनिधीचे मुलुखांतीर रिपाई रोकं 
व यांचे संबंधी कियेक मोठमोठे कुलीन ग्रहस्य यांजकंडे 
जाऊन राहिले. लयायोगें कदाचित् यांचा मनोरथही सि- 
द्वस गेटा असता. कारण प्रतिनिधि कांहीसे शुर आणि 
ग्र स्वभावाचे होते, परंतु अविचार हा एके मोठा दुगुण 
याच्या ठ्य हीता; यामे ते आपल्या आङ्गच्या पक्षा्चै 
नि ०१०० 

च्छाचे मनांत पापवुद्धि आरी, व मोरे अगदीं गेरसावध आहव हें 
लक्षांत आणून व्यानं चंदराव यास ठार मारण्याची मसलत केरी. सं- 
भाजी कावजीपही हा वेत पसंत श्वाल्यावर, उभयतां कारकुनांनीं शि- 
वामनी महाराजांस पत्र रिषि. परंतु पन्नांत मजकूर काय होताहे 
कृत नाहीं. पटे महाराजांनीं कृष्णेच्या उगमाजवक महाबङेश्वरीं 
आडमागानें सैन्य रवाना केटे व अपण पुरदरच्या बटन जाउन 
सैन्यास मिकाठे. इतक्या अवकारांत जावल्डी येथे राघो वष्टाट व 
संभाजी कावजी यांणीं चंद्रराव व याचे बंधु यांची एकांत गि घेञनं 
ल्या उभयतांस्ष ठार मारि. नंतर बरोवरच्या मावन्यांसहव्तमान 
कोणास न कटू देतां जंगलात पून गेठे. इतक्यात संकेताप्रमार्णे शि- 
वाजी महाराज जावर्व्मीसत वेडन दाखल ठे व गावात वेढा घाता. 
मोरे यांचे दिवाण हिम्मतराव यांणीं बराच वेव्पर्येत शोयीनि यद्र केठै, 
परंतु अचेरीस ते मरण पावले. नतर महाराजांनीं वासोटा किष्टा सर् 
केला. ते्गैकरून तंपूणै जावल्डी संस्थान याचे स्वाधीन श्न. हें सै 
स्थान इम्रेजांचे हातीं येदपर्यत सदोदैत तेथे स्वराज्य व स्व्तत्रता 
चाटु होती. आतां मात्र महाव्रकेश्वर ही उत्तम हत्रेची जागा अक्षत्या- 
मुके हजायें ईग्ठिश लोक तेथे वर्षीतून कांहीं महिने वास करीत 
असतात. 

~~~ ~ ------~ ~न न -- न न ~ भ [आ षि 1 ए 
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अधवा कारभाय्याकडचं कोणी सांपडङे असतां, यावर नि- 
कुरु दया न करितां अर्त कूरकमं करीत. आणि ख- 
चांस द्रव्य जमा करायासादीं आपस्याच प्रनेस पेढान्याप्र- 
माणे लून उपद्रव देऊं कगे. यावसून ते लोकांच्या 
५५७.५ न फारच उतरले. असें ज्ञात्यानंतर पेशव्यांनीं बापू 
गोखठे यांस पुनः हरम केखा कीं, तुह्ञी कन्हाडास जा- 
ऊन प्रतिनिधीस शुद्ध रीतीने वागण्याविषर्यी जरेने समज 
द्यावी. इतक्यावर लानं ती गोष्ट नच मानी तर श्चैर- 
स्याप्रमाणं संस्थानचा बंदोबस्त करून प्रतिनिधीस पकडून 
इकडे आणव." याप्रमाणे बापूनीं हुकुम मान्य करून आ- 
पली सेना व॒ जामानिमा बरोबर घेऊन छखगलेच कब्हाडा- 
कड़े बूच केलं. हें प्रतिनिधि यांस कट्ल्यावर व्यास सं- 
ताप आखा, आणि या क्रोधाकेशांत यांनीही फौज तयार 
करून रुढाइचा बवेत ठरवरिला. या वेनं प्रतिनिधीचे को- 
णी विश्वासू चाकर होते त्यांनीं यांस अरी मसल्त दिली 
कीं, ध्वा वेकीं गोखल्यांसमोर युद्धा उभ राहू नये. का- 
रण, याच्यापुद टिकाव खगे परम दुधट होय. यासाटीं 
आतां डोगरांत जाऊन तेथे रामोशी सहाय करून घेऊन 
जे वेत्कीं हात चेल ते वेढ्ठीं युदधप्रसग करावा. हँ न 
एकून वसंतगडाजवठ गोखल्यांच्या फौनेची वाट पहात रा- 
हिटे. नेतर गोखले यांच सैन्य आल्यावर तात्काक युद्ध 
होऊ कागटे. पहिल्याच ह्यांत प्रतिनिधीचे पुष्कठ्छ लो- 
क पटून थोडेच रिल्क उरले ! लया युद्वाच्या गर्दीत प्राति 
निधीही पुष्कक्छ रदे, परंतु लांचा उजवा हात तुदून ते 
बापू गोखव्यांच्या हातीं खगे! हानो लांस प्रतिबंध 
प्राप्त श्राला तो पेशवाईचे अखेरपर्यत होता. असो. हें गो- 
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ख्यांचं यश्च रेकून पेशम्यास परम संतोष वाटला. यानीं 
गोखस्यांस आज्ञापत्र पाठविके कीं, लया मृटुाचा बंदोबस्त 
आप्या मार्फत करून प्रतिनिधीचा हात बरा होई असा 
इलाज करावा व लांस जात्रता ठेवून पुण्यास घेऊन यावे. 
हं पत्र पाहून किया खेरीज करून सवं मुल्ख बापुंनीं घे- 
तला. तो मुर्ख पुटे कांहीं दिवस बापुचेच कबजात रा- 
हिखा होता. त्याची अमर्याद खंडणी घेतस्यानं व॒ कांहीं 
प्रतिनिधीची चीजनस्त सापडली अप्यामुटें बापू गोखङे 
त्या वेकच्या सवे सरदारांत फार धनवंत स्ञारे. एक वा- 
सोटा किट्ट मात्रया तेरूणीनें बठकावदय होता; तो प्र 
कार पुढे सांगू- असो; बापू गोखले यानी प्रतिनिधीचे 
हाताची जखम वांधायाची तजनीज केरी, परंतु ते हात बांध 
देई्नात. ते ह्मणुं लागङे कीं, भातेश्री काशीबाई व का- 
रभारी बदढव॑तराव या उभयतांचे स्वाधीन मला करणार 
नाहीं अप्त वचन दयार तर जखम बांवूं देई्न. नाहीं तर 
वांधुं देणार नाही.” याप्रमागे यांच फारच अग्रहाचं बो- 
लगे ेकून बापूंनी ती गोष्ट मान्य केटी. कारण अमान्य 
करावी तर यांच्या जिवास अपघात होण्याचा सुमार आहे. 
मग नाइलाज समजून वचन दिले, आणि दाताची दुखापत 
नीट होईऊ अश्ली प्री बांधटी. या दिवसापामून प्रतिनिधि 
बापू गोखछे यां तीथरूपाप्रमाणें मानीत असत. पु क- 
न्हाडचा सवे कारभार आटोपला अमं पाहून श्रीषढरसपुरा- 
हून बापू पुण्यास गेटे. पुण्याप्त गेल्यावर श्रीमंतांचे हुकू- 
मावरून तुक्छश्ीबागेचे पिछछाडीस गोडबोरे यांचे वाञ्यांत 
प्रतिनिधि यातत बदीत देवि. 

ही वातौ प्रतिनिधीची राख ताड तेण हिने रेकून 
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तात्काक फोजेचा जमाव केला. तिची वजनदार फौ- 
ज जमविण्यापुरती होती. फोन जमविस्यावर या 
तेरुणीनें प्रातांतील गै टुटण्याचा कम चालव्रिरछ. 
खवर वीरान शखर उचछ नये अपं आहे, परतु 
के्हां केन्हां असा कांहीं अदुत योग धडून येतो की, 
सया वेकं शूराचा निरुपायच हीन जातो. अवौचीन 
काटच्या इतिहासांत तर काय, प्रतु प्राचीन काठ्छच्या 
इतिहासांत जरी पादि तरो अपे प्रसंग आले रेकडो उ- 
दाहरणे स्ांपडतील, यांत लवमात्र शंका नर्द. असो, तसाच 
प्रग बापूवर येऊन ठेपला. सांस लया तेलणीवर जाण्या- 
चा हक्तूम क्ञाखा, आणि ला प्रांतात एकंदर सत्तावीस कि 
अहित ते कबजांत घेऊन नीट बंदोबस्त करण्याविषयीं हु- 
कूम साला. बापू गोखले नातांच वेठीं तेरुणीचे फौजेचा 
पराभव केला. पण ती तेधून पन्छटी ती थेट जावङी प्राता 
तील वासौटा किल्टवांत जाऊन बसली. तेथीर सवे सा- 
म्री बठ्छकावृन स्वस्थपणे तेथेच राहिली, तो क्छ फा- 
रच भिकट असल्यामुटे लवकर यांच्या हातीं चढला नाही. 
आठ महिनेपर्यत ती तेलीण ल्दून शेवटी दाण्याच्या को- 
टीस आग लकगल्यामुढे निरूपाय होऊन तिने किक दिख, 

१ या तेरणीच्या शुरत्वाविषयीं अथापपर्थैत एक आयो लोकात 
प्रसिद्ध अदि. बापु गोखठे जिवंत भघतां याचे समक्ष भोजनसमयीं 
पंक्तीतन ही आया मुखे हयणतत असत आणि ती पेकून बापूची स्त्रारी 
मौजेनें हंसत अते, असें एेकिवात अदि. ती आया ही;- 

श्रीमंत पंत प्रतिनिधि । यांचा किरा अजिक्य वासोटा । 
तेलिण मासै सोटा । बापु गोखल्या संभाठ कांसोया ॥ १ ॥ 
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आणि आपण मोखल्यांच्या स्वाधीन ज्ञाटी| मग तिल 
गोखल्यांनीं इतमामानेच पुण्यास नेऊन ठेविङे. 

या सर्वै कण्हाड प्राताच्या बदोनस्तांत बापू गोखले 
यांस पदरचें द्रन्य खचौवे लागले. कारण हा सव मुर्ख 
मूव्छचा अठरा लक्ष रुपयांचा होता, यातन भवानरावजी 
्याणीं सुमारे आठ लक्ांचा मुल्ख इनाम घर्मादाय केला 
होता. वरर समीं कनाटकांत ब॑दोबस्त करण्यांत व किट 
ताब्यांत पेण्यांत आणि तेख्णीज्ञीं ल्टर्यांत बापू गोखछे 
यांस ॒पुष्कठ्छच पैसा खच करणे भाग पडले. किद्ा 
धेतांना रिदी बाढवावी लगटी, तिचा पगार तुंबला 
तेन्हां कस्डाडचे खनिरन्यात पगार देण्यास पैसा रशिद्टुक 
नाही असे पाहून सावकारापासून पैसा कादून सर्वाच 
वेतन च्रकवून दिले. पुण्यास्र आस्यावर खचौनिमित्त स- 
तरा लक्ष रुपये कजं ज्ञाल्याची याद श्रर्मतांस दिरी. 
ती श्रीमतांनीं मंजूर करून द्रसार दोन लक्ष रुपये सर- 
कारांतून बापू गोखले यांस देण्याचा ठराव केला, आणि 
त्याविषयीं सरकारी दक्तरीं खातेवंदी करून टठेविरी. पुं 
दरसार दोन लक्ष रुपये बापू गोखले यांस पचत गेक्ते, 
परंतु ती सव फेड होण्याच्या पूर्वीच पेशवाई्चा भंग होऊन 
दमनी नवी मुद्रा ज्ञाली ! त्यामुठे कांहीं वैसा आदा ही- 
ण्याचा राहिला असे यांत नवक तें कोणतें! याप्रमाणे 
कन्हाड प्रांतासंबंधी नितका बापू गोखले यांचा संबंध 
होता तितका येथवर निरूपण केला. आतां येथून पुद् 
दुसरे गो्टीकडे वदु 

१ बापू गोखल्यावर तीन उाख रुपये देणे बापु कृपाराम बद्हाण- 
युरकर याच हाते ह्यणृन एेतिहासिक गोत छिदि अदे. 

छ) 
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१९. बाजीराव पेशवे यांची सवारी दरसार श्रीपेढर- 
पूर, वांदक्षेत्र, नारिक आणि कोपरणांव इतक्या लिका्णीं 
तीथौटन .करण्याकरितां जात अमे. या सर्वं ठिक्राणीं 
जाऊन तेथीरु उक्छ्ृष्ट॒बाड्यांत कांहीं दिवस वास्तव्य 
करून मग 'राज्याकड लक्ष देण्यास कितीसं फ़ावत असेल 
हे दिसतच आहे ! असो, बाजीराव साहेवांचा बहुतेक काठ 
तीर्थयात्रा, ब्राह्मणसंतपेण, यज्ञयाग, दानधरम, ख्यारी- 
खुशारी, या खाीच गेला. स्वतः ते याक्चिक कर्मत नि- 
पुण असत, स्यात ते भटास हार जाण्याजोगे नब्हते. तसंच 
क्षेत्रस्य ब्राह्मणापेक्षां ते पोहणारदी अधिक होते. या सवे 
गोष्टी आमच्या वाचकांस विदित अस्तीक्च. ह्यणून त्याचा 
विस्तार करण्याची जरूर नाहीं. पूर्वीच्या त्याच्या पूवेजांनीं 
तीन चार पिन्यापर्यत अतोनात खटपट करून संपत्ति 
मिल्विली होती; तसंच राज्याची बढती होऊन जी मन- 
बुती केली होती तिचा यांच्या कारकीर्दति ल्य ज्ञाला| 
बहुता दिवसाचा पाणी घालून वाढविक्ेखा जोरदार इष्ष 
जसा समूक्छ उपदून टाकावा तक्षं यानीं केले. असो. या- 
विषयी कितीही हरहक्छ केली तरी उपयोग काय ! आ- 
मच्या देश्ाच्या दुभोग्यानें या राजास पूरनीचे सुमत्री दूर 
करून दुष्ट मडन्ठ जमा करण्याचीच बुद्धि क्षाली | चांगा 
मंत्री जव अक्तता तर त्याने राजाचं मन स्वराषटूमजबुती- 
कंडे वदनि असते. हे महाराज राञ्यावर येतांच बडि- 
खांचे हातचे चाकर, लांस न भिक भाकर, अश्नी जुन्या 
धोर थोर प्रधानांची अवस्था करून टाकली. राजाजवढ 
निष्प्र प्रधानमडठ असावें अशी राञ्यनीति आहे. प्र- 
धान सर्वोक्छष्ट अप्रून राजानं पण यांचा सहा रेक 
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पाहिजे, येयं तर दोही गोष्टीचा अभाव ! पहा ! ! 
कोणे एके समयी थोररे माधवराव पेशवे यांस पडतांच 
भाषणेकरून अशी इच्छा स्रारी कीं, कांहीं तपस्या क- 
रावी, यामुठे माधवराव निय जप करू लागला. मग 
एक दिवस तो जपास बसला असतां रामशास्री कारी 
कामानिमित्त यांजकडे गेका. तेन्हां यांचे जवलचे शि- 
ष्यानीं सांगितठे कीं, शया वेठेस श्रीरम॑तांची गांठ पडणार 
नाही. काकीं ते जपास बस्तठे आहेत. लयावर्न रा- 
मशास्मी आपल्या घरं जाऊन विचार करिते ज्ञाठे कीं, 
याविषयीं वाद करावा तर ठीक नन्हे; यासाठी याचा आ- 
श्रय सोडून जावे हंच बर. मग दुसरे दिवी तेथे जा- 
ऊन बोरे की, मला काशीस जावयाची आज्ञा यावी.” 
तँ एेकून माधवराव बोक्टा कीं, (आपण येऊन गेलं ते 
सम्थीं मी जप करीत होतों चामु आपली भेट नाली 
नाही. यावर रामशाख्री यांनीं उत्तर के कीं, (आ- 
पण जे निमित्त सांगतां तं बराह्मणास योग्यच अहि, परंतु 
ब्राह्मण जर आपले कम सोडून राज्य करू रागले तर 
यानीं प्रनापाख्न करावें ते टाकून जप करीत बणे हा 
अन्याय आहे. दांतून जर आपे मनांत जप करावा 
असच आहे तर हँ सर्वं राज्य टाकून मजवरोबर काञ्चीस 
चर्व. मी तं आपणास पूर्तैपणीं रिकवीन.! त्यावरून 
माधवराव मनांत समनन लाने ते कृत्य टाकून दिर, 

ही चतुरस्रपणाची गोष्ट अगदीं आलीकडील काठाची 
क्षारी. याचप्रमाणे मराठी राज्याचे स्थापक जे शिवाजी 

1 

१ भरारटदफयची शखर मराठी भाषांतर भाग एकवत् पहा. 
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महाराज यांजविषयीं एक चमत्कारिक गोष्ट॒ततुकारामच- 
सत्रा'त सांगितली अहि. ती अशीः- 
१ महिपतीनें रचिकेल्या तुक्ारामचरिर्वात या गौटीचा ब 

खालच्या गोष्टीचा विस्तार फार केठा आहे, पण तो येथे सवच घा- 
टणे प्रक्ञस्त नाहीं; म्हणन संक्षेप मात्र येथे सादर केला आहे. रभा 
टडफच्या इतिहासांत हा संस्कार रिवाजी महाराजांस स्राल्यचे 
कोटेच कांहीं किहिठे नाहीं ! तुकरारामचरितरांत तर ही गो लि- 
हिटी असून दुसरी एक मौज रिवाजीराजाविषयीं सांगितली आहे. 
ती अशीः- 

पुण्यास् दादोजी कोडदेव ह्यणुन एकर ब्राह्मण जातीचे मोकरारी 
असत. हे परम निग्रही व नीतिमान (शिवाजीचे शिक्षक ) असत. 
याच्या निग्रहीपणाच्या एक दोन गोष्टी अशा आहित कीं, एकदां ते 
उपहार करीत असतां यांची भाया बाहिर गेठी होती. तिच्या में स- 
मोर असलेटी खवणश्ाख यांणीं आपल्या हाताने घेतखीः; तें पाहून कांता 
विनोदाने ह्यणाली कीं, आपण मखा विचारल्यावांचून घेतले हँ अनु- 
चित काम केठे. दुसन्यास नीति सांगत असतां आपणच असें क- 
रणे विपरीत आहे एवल्या गोष्टीवरून आपला हात तोड्न टाक्र- 
ण्याविषयीं चाकरास आज्ञा केटी ! इतक्यात एक शरेष्ठ ब्राह्मण येन 
यानं शाल्नञआज्ञा अशी सांगितटी की, (तितकीच आंगरख्याची वाही 
तोडवून आंखुड करावी हयणजे साठ. याप्रमाणे जन्मभरपयेत दाद् 
कोडदेव वाही आंखृडच राखीत असत ! एकदां पीठ दढन कमी 
आके अते समजले. वयावरून मोलकरीण सत्वर बोलावून आण- 
विख. ती हमणारी, भीं पीठ चोरले नाही. मग जातें उपटरून पा- 
हिट तर खालच्या तव्छीखाठीं बिष्टीत पावशेर दाणे निघाले. ती 
तव्डी चोर अन्यायी आहे ह्यणुन सुखी देण्याविषथीं तत्का हुक्रूम 
दिखा ! अक्चा तद्हेचा निग्रही शिक्षक शिवाजी महाराजांस किती 
कल्याणदायकं साला हें वाचकांस ठाञक्र आहेच. यांणीच गौब्राह्मण- 
प्रतिपालन करण्याविषयीं शिवाजीसे रिकविरै. असो. या दाद् कोंडदेव 
मोकाडाकडे एकदां दोघे यति येउन तुकाराम महाराजांविषयीं गा- 



बापु गोखले यांच चरित्र. ७३ 

तुकाराम महाराजांच्या अभंगांच्या वद्य रामेश्वरभट 
वाघोटीकर यानीं देहू येथील इद्रायणीच्या डोहांत बुडवि- 
स्हाणी सागरं लागठे की, तुक्राराम हा शुद्र जातीचा वाणी असून तो 
कमैमागै बुडवून भाविक जनास मोहनी घालून भक्तिमागोचें प्राश्रल्य 
वाढवीत आहे. तसेच या शुद्रास्त ब्राह्मण नमस्कार करितात. 
यासाटीं तुह्यी या प्रांताचे अधिकारी समज॒न तुम्ाकडे आलो 
आहोत. यासाटीं तुद्यी तुकरारामास रिक्षा करावी. नाहीं तर् 
आम्ही आपले प्राण देऊ.“ हँ यतीचै भाषण रेकून दादोजी 
केडदेवानौ यांस सांगितले की, तुद्ीं स्वस्थपणें येथें रहावे. तुक्रा- 
रामास रोहोर्गांवाहून एथपयत बोलावितो. मग तुह्यीं दया्ीं वाद् 
करावा. वादात हरे त्यास रिक्षा करीन” यतीनीं ही गोष्ट कबूल 
करून तुकाराम महाराज पुण्या आल्यावर हे वादास सरतावकल. 
तुकाराम महाराजांनीं परमेश्वराचं स्मरण करून एकरा मोग्या वाद्यांत 
कीतैनास प्रारभ केला. कीतेनाच्या नादनिं रग भरून गेख आहे, 
मंडली चमत्कार पाहण्यासार्दीं तटस्थ बसटी आहे, इतक्यात उभ. 
यतां यतीस तुकारम महाराज नारायणस्वरूपी दिसं छागले. याणी 
भरसभेत विनयनं जाञन यांच्या पायीं भटी घातटी! आणि 
त्यांस तात्काक शरण गेठे † हा चमत्कार दादू कोंडदेव पहातच होते. 
कथा आटपल्यावर कोण हरले, याविष्रयीं गरतीस विचारे. व्यां्णीं 
सांगितलें की, आदमी महाराजासीं वाद पेण्यासत असमथ आहोत | 
त्यांचा छच् केल्याबहल आम्ही अनुतापर पावले ! ते केवल परमे श्वर- 
स्वरूपी आहेत. दँ एेकून मोकाशानीं रिक्षा करायाची म्हणून दौन 
गाढवें यततीची पिंड काटण्यासाटीं आणवि्ठी. रेवटीं तुकाराम 
महाराजानीच अते करणें अनुचित आहे अते सांगितटे, ह्यण्न धिह 
काटली नाहीं. असो. हा सवै चमत्कार दादोजी कोददेवानीं जि. 
वाजी महाराज प्रांतात गेठे होते लांस क्विला. तें रेकून शिवाजी 
महाराजांची स्वारी परत ठगबगीनें पण्यास आटी., महाराजांची 
कीतैन देकण्याची मनीषा होती थावरून वाद्यांन कीतन सुह साट, 
त्या दिवशी हरिदिनी होती ह्यणन कीतेनास फारच रग आला. इत- 
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स्था. या श्रीविलां नीं तेरा दिवसपर्थत कोरड्या राखून 
चवदावे दिवक्षीं वर काढल्या. दही गोष्ट व तसेच अन- 

क्यांत एक अपूव चमत्कार काला तो असा; चाक्रणाह्रन दोन हजार 
पठण घोढ्यःयग स्वार होऊन शिवाजीस पकडण्यासाठीं आके, यांनीं 
पाक्त ठेवून कथेच्या रंगांत सवे वाद्या गराडा घातला ! आतां 
वाढ्यांत शिरून शिवाजी महाराजांस धरें तोंती बातमी शिवा- 
जीच्या कानीं पडी. यावह्न ते तुक्राराम महाराजांस कथेतून 
निघून जाण्याविष्रयीं आज्ञा विचारं लागले. मग सवे श्रोते गजबरजून 
कथेचा विरस क्ञाा, हं अरिष्ट पाहून तुकाराम महाराजानीं पेढरी- 
नाथाचा धांवा आरभला की, आमच्या जिवाचें कोड मूर्वीच वाटत 
नाही, परतु तुदा भजञनांत व्ययय येतो हें पाहून दुल होते. हा 
धांवा ताक्तारिक नवीन चार अभग करून केठा ! इतके होत आहे 
तों पठाण वाद्यातीर सवै मंडी कापुन काढावी पणन आंत शिष् 
लागठे. तों ईश्वरानें शिवाजी रूप धरून वाल्याबादहेर पटं ठग. 
ते पाद्रन गरदीत शिवाजी निघून गेखा ह्मणून पाटोपाठ धोडे कीत 
सवे पठाण चालते षले ! एका प्रहरत वीस कोस जमीन चारत 
जाडन एका कटिवनांत सवे पठाण जाउन पडले | शिवाजी मु्डीच 
हातीं न ऊागतां नुसा हुर्खवर फसून या अधान्या रात्रीं यांस 
परम केर भोग.वे लागले ! इकडे कीतैन आटपल्यावर रशिवाजीराय 
तुक्राणम यांचा निरोप घेडन सिंहगडीं निघून गेठे व तुकाराम महा- 
राजही सोहर्गावीं गेले. 

मराटडप्छ्या बखरींत या गो्टीविषयीं ठेख नाहीं हँ वर सागितठेच 
आहि. तरी यांत ठेख कथेविषयीं मात्र आहे तो असाः-्या शिवा- 
जीरा बाकपणीं भारती युद्धकथा व भागवती युद्धक्था अयत प्रिय 
असत. पुँ त्याचे मोठेपणांतदही याणे कोटे कथा होये अर्भे एेकिटे 
ह्मणजे जरी विम्य कांहीं मोटे मय अस्टेतरीतें न मानितांतो 
कीतेनास जाई. याची हिदुधमौवर प्रीति होती आमि मुसलमानाचै 
धमचा तो उहानपणापासून तिरस्कार करी." 
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साधूचै कीतेन रेकिले. ते देकून यांच्या ठिकाणी पूण वि- 
रक्ति बाणली ! प्रातःकारीं साधु महाराजांचे दशेन घेऊन 
एकांतीं अरण्यांत जाऊन सप्रेम सुख मोग लगले. प्रघा- 
नादिकासि जवर न येऊं देतां दिवां वनाति आणि रात्री 
तुकाराम महाराजाच्या कीतेनांत वे घाल्वावा. हें सा- 
कल्यृत्त प्रधानानें पुण्यास शिवाजीची मातोश्री जी जि- 
जाबा तिजला खिष्टरून क~्छविे. तिने हँ रेकतांच धाय 
मोकद्न रदं लागली आणि हयणू रगली कीं, (तुक्यानं 
माक्ष घर बुडविङे !' पार्वीत बसून मोन्या व्वरेन जिजा- 
बाई लोहोर्गांबीं आली. तेथे आल्यावर तुकारामास सा- 
्टंग नमस्कार घालून पदर पप्तरला, आणि अश्ुपातानें डोरे 
भरून गेके आहेत तरी मोठ्या विनयाने क्षणूं खगली कीं, 
भमला एकुरुता एक पुत्र; तो तुमच्या कीतेनश्रवणाने विदेही 
होऊन बप्तखा | याच्या पोदीही पुत्रसंतान नाहीं! राज्यका- 
रभार पुटं चाख्विण्यास कोणीच नाही. यासाठी पुत्रदान 
मजल द्यवे, हेच मागणे आहे. हं भाषण रेकून लया साधु 
तुकारामानें असे सांगिते की, (शिवाजी कीरतेनासत आ- 
द्यावर चार गोष्टी सांग. तुद्यी परमेश्वर आढठवून स्वस्थ 
अस्वे." 

रत्री कीतेनास आरभ होतांच शिवराय श्रवणास् ये- 
ऊन बसले. मग काय ! कर्मकांड सांगण्यास आरंभ केला, 

या भवान्धीतून तरणोपाय होऊन पार पडण्यास एक स- 
त्कमच काय तें प्राधान्य आहे. घर्भशाल्नीं अस सांगितले 
आहे कीं, ज्याचा जो धम असेर तोच यानं आचरावा; दु- 
सच्याचा उत्तम ध्म जरी असेर तरै आचरू नये. यास ट्- 
टत अता कीं, मोठा उत्तम आरवी घोडा आणून नांगरास 
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विवा मोटेस ज्ञंपिखा तर चारेल काय ? उत्तम अन क्तप्रार 
करून सपांस खाऊ घातले तर चदेक काय उल्टं म- 
खून मात्र जाईल. माशास पाण्यातून कादून तुपांत घले 
तर वाचे काय ९ धुश्षी, उंदीर, निव्छंत राहतात; यानौप- 
्षासारखं उडुं हटले तर चाखेल १ पक्षी बिव्छांत राह ह्- 
णतीरू तर चालणार नाहीं ! अश्ञीं दृष्टंत वचने नाभाप्र- 
कारचीं बोलून शेवध असे सांगितले कीं, जो स्वधमं ह- 
कील लास तेच मरण आहे. ईश्वराने सृष्टि निर्माण क्भैटी 
तेव्हां ज्याचें कम यास्त सांगितले आहे. हयान ङतस- 
त्ति करावी, विष्णूनें पालन करावें. शेषानें मूभार् म- 
स्तकीं धरावा, समुद्राने प्रध्वीस वेढा धाट्न मर्यादा श्रृरून 
असवे. सूर्याने प्रकाश पाडावा. चंद्रन जनास ह्ित- 
व्ठाई यावी. शीत उष्ण पञेन्यकाठ आपल्या नेमाक्ृ्माणें 
होतात. श्रुतीची अङ्गी आज्ञा आहे कीं, ब्राह्मणांनी ¶दा- 
क्षरे घोकावीं. हें ब्रह्मचयं ब्रतांतील कमं आटपल्याकवह ग्रह- 
स्थाश्रम धरून षटृकमांचा विचार करावा. पदे वानप्रस्थ 
स्वीकारल्यावर दंद्रियदमन करावे; परमर्हस बनारु, हा 
बराह्मणाचा धमं वेदात सांगितला आहे, आतां क्षद्गिप्र धमे 
असा कीं, शत्रूस सन्मुख युद्धात भिकावे. पुत्रा प्रमाणँप्रनेचे 
पालन करावें. प्रयेक अवयवांची जरी जिवास्त कठी 
असते, तशी प्रनेची काठजी राजास असावी, याप्रै्षां दु- 
सरे अधिक कोणतेच पुण्य नाहीं | ईश्वरप्रापतीस्तब क्षत्नि- 
यानीं दाने द्यावी. मख्य ब्राह्मण ज्ञात थोर करून क्षत्रिय, 
वैश्य आणि शूद्र यांनीं आपले धर्म आचरते. ईश्ररभजनीं 
प्रीत असूं यावी. ग्यापारांत असल बो नये. विश्रासधात 
करू नये. सर्वाभूतीं दया असावी. क्षुधितास अश्न वार. 
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अशा परी धरीच सुखानें नांदावे. अर्चा पुरुषास वनांतरीं 
जाण्याची आवक्यकता काय | असा कथैतीर उपदेश रएेकून 
श्रोते मडव्टी तटस्थ स्चाली. शिवाजी तर नयनांतुन अ- 
शरुपात ढाढ्ं लगे. कथेची आरति संपल्यावर तुकोबाचा 
मनोभाव जाणुन शिवरायांनीं वन्नं परिधान केर्छी. नंतर 
चार दिवस जिजाबाई सुद्धां तेथे राहून साघूचा निरेष 
घेऊन पुण्यास जवे असा वेत केला. निरोप वेण्यास 
जातेवेलीं मनांत अशी आशा होतीं कीं, जर आ 
पणास राज्य भिकणार असेक तर प्रसाद भाकर भिखावी. 
आणि पदीं पुत्र होणें असे तर प्रसाद नारव्ठ मिठावा. 
दग्रेन घेतां माकर आणि नारक असा प्रसाद मिटखाला. 
मग मोञ्या हषोने आज्ञा घेऊन सवै मंडी माघारी पुण्या- 
कड़े चार्ली. पुटे शिवाजी महाराजांनीं दीधे प्रयन क- 
रून स्वराज्य वाढविले हं सर्वाप्त विदित आहेच. सखराञ्य 
स्थापन करावें हा गुरुमंत्र स्वामी रामदासांचा यांस सषास. 
स्वामींचा शिवाजीवर तर पूणे अनुग्रह होता, 

आयीं येथपर्यत जो दोघां थोर पुरुषांचा महिमा सांगि- 
तरा तो बाजीरावास मुकीच लग् नव्हता; कारण या चरि- 
त्रातीर नायक जो बापू गोखखा याने राजास काही 
सदुपदेश केला नसेर असं वाटत नाहीं. बाकीच्या व्या 
य्था प्रधानमडढी विषयं आमच्यानें सांगवत नादी; पतु 
यांची आह्यास खातरी देतां येद. स्याणीच एके वेलीं 
अगदीं आणीबाणीच्या वेदीं सांगितलेली मसल्त बाजी- 
रावा एकी नाहीं ही गोष्ट तर सर्वास ठाऊक अहे † 
ती वेढ कोणती हणार तर अष्टयाचे टखटाईची || 

२०. पंढरपूर, वांई, नादिकं आणि कोपर्गाव यथं 
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ाजीराव साहेब जाऊं लागले हणजे बापू बरोबर नेत 
असत. वास्तविक हयटरं तर यानीं बापू मागे रक्षणास 
ठेवून अपण जात जावयाचै होते, परंतु तसे न करितां 
नरोबर नेत असत. अशी पुण्यास स्चोर्टिगपातश्ाही चा- 
रखी आहे असे पाहून चतुरशिग राजानं बेड कब्डाड 
प्रती केठै. बंड उपस्थित ज्ञाठे, ते वेटीं बाजीराव 
साहेनांची सवारी नाशिक आणि कोपरगांवाकडेस गेली 
होती. बंडवास्यांनीं सुमार तीन चार हजार पायदल वं 
स्वार मिदरन जमाव करून प्रथग मच्छद्रगड किल्टृयावर गेले. 
ह्या किल््यावर श्रीमतांनीं बासुदेव सदाशिव पटवर्धन 
यांस शिबंदी देऊन किड्याचे बंदोबस्ताकरितां ठेविरे होतें, 
यांस घेऊन, किला ताम्यत घेतस्यावर बंडवाङे वसंतगड 
किद्छथावर गेके. तो किला धेडन चतुरशिग तेथेच रा- 
हिला. बेडवाल्यांनीं मसूर येथील गढौ घेऊन कन्हाडचें 
ठाणे घेतले. जीं जीं ठाणीं घेत लयाजवर ंडवाव्यांनीं 
आपले लोक बेदोबस्तापस्त ठेविले होते. दें स्व बंडाच व- 
तमान श्रीमतां कोपरगाव येथे कठले. श्रीमेतांनीं बापू 
गोखङ़े यांस तात्काक्छ आज्ञा केली की, (तुभचेकडीर लोक 
पाठवून बंडवास्याचं पारिपत्य करावे. गोखल्याकडीर कांदीं 
लोक पुण्यास होते, सांतीर मुख्य विट ितामण 
पुणेकर हे होत. बाजीराव सहिन यांचे थोरलं कुटु वा- 
राणश्ची बाईसाहेव यांचे तैनातीकडे हे कोक ठेविले होते. 
बापू श्रीमंतांची वरैर आज्ञा होताच बापूंनीं विटर- 
राक पुभेकर यांस बंडवाके यांजवर जाण्याचा हुकूम पराठ- 

१ है चरित्र ज्या बलरीचा उतारा आहि, ती मठ बखर विल 
पत पुणेकर याणां रिहिठी आहे, ते पुणेकर हेच होत. 
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विका. पुणेकर यांच्या ताव्यांत सरि काय ते दोनश्चेच 
स्र होते. माककाचा हुक्रूम देखत पत्र जाण्याचा होता, 
तौ पाहून खागलीच खारी चार्ती ्ञाली ! बैंडवाल फार 
अन आपणापाज्ञीं लोक फारच धोड़े आहेत याचा का- 
हीच आक्षेप न घेतां हुकरूम शिरसामान्य केला | पुणेकर 
रुच करून चालते ्लाल्यावर मागाहून साल्प्याच्या घाटांत 
आणखी कांहीं स्वार, पायदक, तोफा हे बाडाजीपंत म- 
शठे व बाबाजी तात्या गोखले यांच्या बरोबरचे यास 
भ्राऊन भिव्टले. लाची व यांची गांठ पाडव्डी येथें 
क्षाली. बंडवाल्यांनीं मसूरचै ठणे घेतले होते. या ठा- 
णयस बंडवाल्यांचे सुमार दीडशे जोक होते. यांजवर पु- 
णेकर यांनीं आपल्या दोनशे स्वारानिशीं जाऊन हह 
कैला. या ह्यांत वाचि तीस चाग्ीस लोक पुणेकर 
धौचे लोकान मारले, व पननास साठ धायाठ केठे, व बा- 
चे बहुतेक धरले. याप्रमाणे होत आहे तोच मागील 
षै फौज तेयं येउन दाखल नाली. सर्वं फौजचा तेयं 
पै मुक्वाम होऊन दुसरे दिवी वसंतगडाकंडे्त चार्ती 
काली. मुख्य चतुरशिग बडवा तो याच किल्छांत अ- 
सूनं तो किला मसूरपासून अजमासे तीन कोस दूर होता, 
तिकडे जाऊन पांहोचल्यावर याश्ीं ख्टाई करण्याचा बेत 

केश. कियत पायदव्ठाची जमियत घेऊन चतुर- 
रिभ राहिल होता. स्वार अजमसें पांच जेहोतिते 
मोभ्यीजवठ उभे केले होते. आल्या सेर्नैतून पुणेकर जे 
निधौरे ते आपले दोनशे स्वार बरोबर घेऊन छृष्णानदी- 
चे पश्चिमेस जाऊन किष्टयाचे माचीस मोचौपाक्षी स्वार 
जे उमे होते यांचे तोडावर जाऊन थडकठे. बाकी रा- 
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हिलेली फौज व तोफा घेऊन मराठे व गोखले छष्णच्या पूं 
बाजूने नीट किल्छयासमोर चालते क्षाटे, किल्टुयावर तोफेचे 
गोठे या सवै फौजेत येत होते, परंतु यांच्या चलाखीनं 
कोणासच गोका छाग नाहीं. इकडे विह्खपंत पणेकर 
यांनीं मोल्या जोराने आपल्या स्वारांसुद्धां क्डवाल्यांच्या 
स्वारांवर दृद्छा केला. लया सपार्व्यांत तीस पस्तीस घोडा 
जखमी केका; व कांहीं स्वारही पाडाव केले, व बंडवाल्यां- 
चे स्वार पद्ध छागले; यांच्या मागें हे लागले असतां, कि- 
छयावरीरु लोकांस खाख्च्या लोकांचा अपजय ज्ञाटेला 
समजला. यामे किल्टयाचे दक्षिण वाज्ञचे दरवाज्यानें 
अजमासे रेपनास पायदठ लोक उतरून पटं छागले, 
यांचा -पुणेकरांनीं पाठलाग करून सयातून॒ बहुतेकः 
मारङे. मग किद्टेयास् प्रदक्षिणा कर्न पुनः पु- 
वीच्या आपल्या स्वारांसं येऊन भिरे. या प्रकार 
बेडवाल्यांचा मोड करून अस्तमानीं मसुर येथं मुक्ता 
मास गेले. दुसरे दिवं मसूर येथं असतां बासुदेव 
सदारिव पटवर्धन किद्ेदार, जो वंडवा््यांनीं कैद क- 
रून ठेविला होता तो, येऊन सांग् लागला कीं, बेडवा- 
व्पानीं तुमचें कालच शौय पाहून अपा विचार कडा कीं, 
जर किल्टुयास वेढा पडला तर आंतच मरण्याची पडी 
येईल } यासादीं किया सोड्न जवे हं बर. त्याप्रमाणें 
दोन प्रहर रात्रीं सवे बेडवारे मागील दानीं निघून गेले 
आणि आह्मी आपल्या मेटीपस्त आलं. हा मजक्रुर सम- 
जल्यावर आनंद मानून किल्छुयाचे बंदोबस्तास शि्बेदी पा- 
ठविली. नंतर बापू गोखे यांस ज्ञारे मजकुराचं पत्र 
मराठे ब गोखङे यांनीं पाठविले; यांत पुणेकराचं शोय 
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फार चांगले वणन कटे. पुढे गोखरे सातं स्वार ब- 
रोनर धेऊन बंडवाव्यांचा रोध काटीतं चालले, मागें 
मराठे सवै फौज घेऊन राहिञे होते. बंडवारे कोष्हा- 
पुरास गेल्याची वाता कठ्ली लयावखून मरठे कोट्हापुरास 
जाऊन रत्नाकर अप्पा दिवाण यांची भेट घेऊन यांस 
वंडवा््यांची खबर विचारी, परतु इकडे अव्याचं रेकि- 
वंत नाहीं णन यांनीं कच्छविले. तसेच मोखे प॑च- 
गंगेचे तीरीं या शोधाकरितां पंधरा दिवस जाऊन राहिले. 
पहाडतून पुष्कठ शोध केखा, परतु मुच पत्ता नाहीं 
असें पाहून सवे फौज आपआपल्या पुव स्थी जाउन दा- 
खर ज्ञाखी. याप्रमाणे या बंडाचा मागमूस लक्वकरच ना- 
हींसा क्षास. 

२१. विस्ाजीप॑त गोखले णन बापूचे भारबेदा- 
पैकीं एक असून ते प्रथम गरीनबीमुटे बापूचे आश्रयास 
जाऊन राहिले. बापूंनीं आपल्या कुक्छंतीर समजून 
पक्तीस भोजन व पागेतीर घोड्यांवर बसण्याची परवानगी 
दिखी. पुं त्यांची गरीबृत्ति पाहून दयां वाढवावे असा 
विचार करून पार्खी अबदागीर देऊन शंभर घोड्यांची 
पागा नगारा निश्चाणासह दिली, व याबरोबर सरदार 
है पदही दिले. पदं कढाश््च किंवा दुसरं कांहीं काम 
आस्यास अ्यास्त लोक बरोबर देऊन कामगिरीवर पाठ्वीत 
जार्वे; अशी नेहेमीं विवाद चार्त असे. एके वेठीं 
बापूसाहेव गोखले यांनीं विसाजीपंत यांजबरोनर कांहीं 
फौज देऊन खंडणीचा पैसा वसू करण्याकस्तिं पाठविले. 
तो तिकडे न जातां श्रीमतां कड येऊन बापृुसाहै्ाविषयीं 
मलाच गोष्टी सांगं लगला. तो श्रीमं्तापाशीं अपं 
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सांगं लागला कीं, बापुंचा इमानीपणा पेशनीप्रमाणे नाही. 
श्रीमंतांचा ते आतां हुक्म मानणार नाहीत इतकेच नाही, 
तर यांस कांहीं आज्ञा ज्ञाव्यास्त ते युद्धासही तयार होतील | 
इतके बेपवी च्चा अहित.” या वेन्स बापूची सवारी 
मसूर येथें होती. रया श्रीमेतांनीं पुण्यास्त येण्याविषयीं 
आज्ञापत्र ङिहिले. बाजीराव हे किती निश्वयाचे होते 
है पटीर दयाँच्या वागणुकीवरून वाचकांचे चांगले लक्षांत 
येईल. या ठिकाणी तर तीन मनुष्यांची परीक्षाच हो- 
ण्यास।रखी अहि. एक विसाजीपंत चहाड क्षाठे यां- 
ची योग्यता; दुसरे बाजीराव हल्क्या कानाचे साची 
योग्यता; तिरं बापरू गोखञे यांचे एकनिष्ठ वर्तन असा- 
याचे यांची योग्यता; हं सवै पृणे कठण्यासारखं आहे. 
आजपर्यत साधु ह्यणविणाच्यांच्या चरित्रातून तरी हेच अ- 
सायाचं कीं, यांचा दुष्टानीं छठ करावा व याणी अक्ता 
दुर्धर प्रसंगींही आपटी नीति न॒ सोडतां प्रसंगास योग्य 
तेच आचरण करव. असो. ज्या वे्ठीं बापू गोखङे यांस 
्रीमेतांचा हुक्म पुण्या येण्याविषर्यीचा पोचला, या वेलं 
स्वारीचा खच चारण्याजोगा जवक द्रन्याचा संचय नन्हता. 
णुन हुकुमाप्रमाणे निघण्यासर कांहीं अवकाश लागला. 
लयावसू्न हलक्या मनाच्या बाजीरावास बापूविषयीं - 
गलखच संश्चय आला. इतका संशय येण्याचं कारम 
अक्षे की, प्रतिनिधीकडीर मुल बापूनीं आपल्याकडे 
व्यवस्था करण्यास घेतला होता, व प्रतिनिधीचं बेड मो- 
डके, यांत पुष्कठ पशाचा खच बापृूवे हातानं श्षाला व 
मुलुखही कनात राहिख इणून संरायास जागा क्षाली. 
थोडकेच दिवसांनी श्रीमतांची स्वारी क्षेत्र वाहं येथे आली, 
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तेन्हां बापू कगञेच सड स्वारीनं फक्त दोन हजार स्वार 
बरोबर घेऊन वाईस श्रीम॑तांच्या दर्शनासादीं आङे. सर- 
कारची भेट धेतस्यावर आज्ञा क्षाटी कीं, स्वारीबरोबर 
पुण्यास चलाव. बापूंनीं आज्ञा मान्य करून तशाच 
सद्या थाटाने पुण्यास आले. पुटं विसाजीपंतांच्या 
सांगण्यावरून प्रतिनिधीकडीक सत्तावीस किटवांची 
सोउचिद्टी देण्याविषयीं बाजीराव साहेवांनीं निरोप 
पाठविका. पूर्वी प्रतिनिधीला बुडविलें असा -ना- 
पवाद न यावा ह्मणुन सव प्रांत बापूचेच कवजांत श्रीमं- 
तानी हा कान्पर्यत ठेविक होता, पण या वेनीं बाजी- 
रावसाहेवांना अशी उल्ट घेतली. बापूनीं केलेल्या 
श्र्माकडे तरी कांहीं पाहावयाचे होते; परंतु या वेढीं यांस 
सर्वच अपहार करण्याची बुद्धि स्री ! हेच काय १ यासा- 
रखे रेकडो अपहार बाजीरावसाहेरवार्ी या वें केले. 
ध्यास परम श्रिय अकं संपूण जहागीरदार यांचा सड 
उगवावयाविषरययी लयाचे मनांत होते तें लय यथास्थित सा- 
धावयास उद्युक्त क्ञाखा, तेब्हां कियेक लहान ठहान ज- 
हागीरदार यहीं आपली आज्ञा न मानिली असें निमित्तं 
ठेवृन, यांचीं स्थानें आपल्याकडे जप्त देविल. याप्रमाणे 
सर्वास बुडवावयाची यांस वासना क्षाली, परंतु तें इग्लि- 
शांच्य। मताांचून घडना; असं असर्ताही तो आपस्या म- 
नाती अथे अनेक प्रकारं गोड बोलून लोकांस फसवुन 
कधीं करीं शेवटास नेत असे. वयात माधवराव रस्ते 
यांस इग्लिशांनीं आपल्या कांहीं कामाकरितां फौज पाठवावी 
हणून आज्ञा केखी, ती लयाणें मानिखी नाही; लया योगे तो 
अपराधीसा ठसरून, यास रिक्षा ब्हावी, असें श्चालं असतां 
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बाजीरावांनीं यांस मसल्त दिी की, ईग्लिशांस सांगून 
तुमचे पारिपय करणे जाह्याकडे येऊ या, ह्यणजे तुह्याला 
तसा दंड होणार नाही; या गोटी तो माधवराव मान्य 
जाला, नेतर बाजीरावां नी याचा सवै मुङ्ख घेऊन यांस 
कांहीं उरू दि नार्ही, असच अप्पा देसाई यांस इईग्लि- 
शनी कांहीं आज्ञा केली असतां दांत अतर करावयाविषयीं 
बाजीरावसाहिवांनीं यास गुप्त मसरत दिली आणि या- 
चंही पारिपय करावयाचे आपस्याकडे घेऊन त्याचे जहा- 
गिरीचा चतुर्थीश घेतला. असा राज्य निबेढ करण्याचा 
प्रघात यांचा यांनीं सुरू केला ! याबदर विष विस्तार 
पाणे असे तर बखरीत पाहावा. असो. श्रीमतां वा- 
ट्ठ होते कीं, आपल्या निरोपाप्रमाणें बापू सोडचिद्धी दे- 
ण्यास अनमान करतील; परंतु बापूनीं निरोप कानी पड- 
तांच सत्तावीस कि्टर्याच्या व प्रतिनिधीकडीक सवे महा- 
च्या सोडचिव्या छिषहून पेशन्यांकडे पाठवून दिल्या. हें 
पाहून बाजीराव सादेवाचा सर्वं भ्रम जाऊन विसाजी- 
पंतांचा पूणे खोटेपणा दृष्टिगोचर बाला. हदा भोला सा- 
भाचा अवतार राजा याची कोणलयाच गोष्टीची पृण शा- 
श्वती नन्हती, ह्णन वर सांगण्यांत आच आहे. हा 
एकदां देऊ लागला ह्यणजे दाद्रवाविषयीं प्रतिकर्णाचा 
अवतार बनून जाई ! बापू हे इमानी चाकर असून शुर 
आहेत, व आज्ञा मान्य करण्यास काडीदतका दैखीर अ- 
वकादा करीत नाहीत, असं मनांत आणुन लयांजला सरं 
जामाची नेमणूक करून दाबी, अप श्रीमतां वाटले, मग 
श्रीमंताचे मर्जीचा कल प्राहून बापूनीही कांहीं ती जहा- 
गीर मिकावी अकी विनंति केरी. पेशन्यांनीं सव्वातेया 
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राख रुपयांची जहागीर मुक्रर करून देऊन, स्वार आणि 
पायदन्छ मिद्ून पाच हजार फोज नेहमीं जवठ बाठग- 
ण्याची आज्ञा ज्ञाकी. जहागिरीचा मुद्ुख कांहीं कर्नाट- 
कांत ब कादीं दक्षिणेत दिका. या पाँच हजार फोजेरि- 
वाय अधिक जर फौज ठेवणै क्ञाठे तर मुश्ाहिय्याचा एेवज 
निराका सरकारंतून मिवत जाई. याप्रमाणे व्यवस्था 
करून बापू पुण्या आपले जवक राहण्याविषयीं सांगि- 
तले. अशा प्रकार बापू गोखले हे मुख्य सेनापतीपद 
पावले. 

२२. या बाजीरावशहेवाचे कारकीर्दीपूर्वी इपरेन ले 
काचं वजन पुण्याचे द्रवा फारस नपे. बेटावर एक ईप्रजांचा 
वर्कीार राहात होता, पण याची पुसतपास कोणीच करीत 
नक्ष. पेशरव्यापुढं जाण्याचा प्रसंग वकिलस कधीं आल्रच 
तर द्न्ही हात जोडून जावै सगत अते, 

इग्रेजांचा कावा नाना फडनवीस यांस बराच समजला 
होता. राघोबा दादा यांचा ओढा इप्रनांकड फार होता, 
व याप्रमाणेच बाजीराव साहेनांचाही होई, ह भविष्य 
जाणून राघोबा दादा व तसैच यांचा पुत्र बाजीराव 
या उभयर्ताचा पाय राज्यात न हिरावा हयणून नाना फ- 
उनव््ाचा दीं प्रयत्न चार् होता. लसा प्रयल्नाप्रमाणें 
राधोबा दादाचा पाय तर पुण्यास लागू दिलाच नाहीं. 
आ, बाजीराकाप राञ्यावर चस न देतां सवाह मा- 
धवराबाचे ख्रीचे मांडीवर दत्तक देऊन वयास गादीवर 
बवाे हमणून भगीरथ प्रयत्न केके, पण ते सफ़क् न हतां 
बाजीराव साहेब राज्यावर बसठे. राघोबा दादांनीं 
इम्रजासर राञ्यांत हिस्सा देण्याचे रिषन दिके होतें तरी 
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ते रद होऊन राघोबा दादाची इच्छा पूण ज्ञाली नारी. 
पण नाना फडनविसाच्या मविष्याप्रमाणें बाजीराव 
साहेव गादीवर बसर्ताच इप्रजाचा हात पेशव्थांचे रा- 
ञ्यांत रिरखा ! नाना फडनविसांनीं ह भविष्य कोणते धोर- 
णावरून कैट असे तें करोत. र्यानीं या वेकच्या इमर- 
जांचे वर्तनावरून अजमास बांधला असेलसे वाटते. हयणजे 
कंपनीचे नौकर अगातुक्राप्रमाणें टपरेखे असून काही 
राज्यप्रकरणी खल्बत होऊं गले कीं, हे अपरे तीत 
पडलेच ! असो. बाजीरावसाहैनांची व ईमेजांची प्रथम 
दोस्ती होती. ती पुं फारच बाढी. ती इतकी की, 
इमे्जानीं पेशम्यास नेहमीं साह्य कर्व. याप्रमाणे इमेज चीं 
कांहीं परटर्णेही छावणी देऊन पुण्यास राही होती. 
पे तर बाजीराव साहेवांस तें बांधल्यासारखं वाटं खगून 
यांस इग्रेजांची दोस्ती राखवेना असे ज्ञा. या अशाश्वत 
महाराजा नीं आपली फौज वाढवून सर्वै द्प्रनांस॒ आपले 
राज्यांतून हुसकून देण्याचा बेत केला. बापू गोखले 
यांस आणी पांच हजार पौन अधिक ठेवण्यास सागितरै. 
तसेच रविचुरकर, पुरंदरे, आपटे, त्रिबकजी ईडगलठे यांसही 
आपली फौज वाढविण्यास सांगितठे. पदे काही दिव- 
सानीं गायकबाडांचे दिवाण गंगाधरशाख्री हे ईग्रज 
सरकास्चे बहादरीनं पुण्यास्ष अले होते. यांचा वध ब्रा 
जीराव सदहि्ानीं करविखा. यांच्या पूर्वी बाजीरावां ची 
अस्थिर बुद्धि कां ्राली हें प्रकरण थोडसे सांगून पृं तो 
हृत्ता॑त रू 

` यशवंतराव दोककराचा -भाऊ विटोजी होककर 
यांस बाजीराव साहेनांनीं हत्तीच्या पायीं बांधून याचा 
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करूरपणे वध करति; आणि तो वधाचा प्रकार थोरल्या 
वाङ्यार्तःख खिडकींत बसून आपला मित्र बाद्रूजी कुंजर 
यासह मोन्या आनंदाने पाहत राहिले होते. दही गोष्ट 
होलकरास परम दुःसह स्ञाली. विटोजीचा बाप तुकोजी 
होकर याचा व नाना फडनविसाचा परम ज्ञेह होता 
याचा डाव मनांत धरून बाजीरा्वांनीं दी गोष्ट केली 
कीं काय कोण जाणे } अतो. यावरून यशवंतराव होठ- 
कराने पुण्यावर येण्याचा रोख धरिखा. दहा यशवंतराव 
परम शूर होता. लयाचीं शूरप्वाचीं सवच त्ये सांगण्यापस 
येथे स्थठ नाहीं; परंतु इतकच सांगतों की, याने पुण्यास 
येऊन वेशन्यांच्या सेनेगीं युद्ध केव्याबरेबर बाजीराव 
साहे हे +++ रेपूट धाल्न सिहगडावर पठन गे ! 
सिहगडीं धीर निघ्रेना ह्यणून रायगडीं गेले. तेथे पूर्वी 
या चरित्रांत सांगितले माघवराव रस्ते यांस ठेविले 
होते लांस सोडून लांपे जहागिरीचा पूण अधिक्रार देऊन 
नवी फोज जमविण्यास यांस हुक्म दिला. तेधून पेकशवे 
महाडासर जाऊन पदं वसदस गेरे. 
वई गेस्यावर बाजीरावपादेनां न पेशावाई बुड- 

विण्याजोगा इंग्लिश लोकां तह केला. ईग्ल्शि छो- 

काचं पकटणें पुण्या राह देण्यातिषयीं पहिला ठराव वस- 

ईतच श्चा. या ठरावाप्रमाणें आज दिवस्पर्यत ईग्लि- 
रांची पुष्कव्छ गोरी पल्टणें पुण्याच्या बेदोबस्ताकसितां 
गारपिराव९ व खडकीवर आहेत. पण पूर्ीच्यांत फरक 
इतकाच स्चाला आहे कीं, ज्या पेनचन्यांच्या वाढ्याँतील 
संपन्तीस ह रक्षण ठेविले होते, या वाङ्यांतीर धनसंपत्ति 
सर्वं ख्यास जाऊन तीर दरबाञ्यावरीक दिवाणखान्यांत 
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हीं सर्वँ दप्तरंचा खभिना मात्र राखून ठेविला आहे, 
वाकीचा तर सर्वं वाडा उद्रस्त न्ञाला आहे. असो, वसई 
येथे फारच वाईट असा तह बाजीराव साहेरबानीं 
केरी, यास याच्या मांडलिक राजांतन कोणीच मान्य 

नन्हते. रदे आणि भोसके यानीं तर या त्रासामु>े 

इग्ल्दि लोकांचा द्वेष करून आपटे नुकसान करून 

घेतले. तो साराच प्रकार येथं सांगत नाही. पण 

शेवटी इतके मात्र सांगतों की, खुद बाजीरावसा- 

१ वस्वा तह सन १८०२ च्या डिसैवर महिन्याय्यरा एकरति- 
सावे तारचखेस ्ञाठा. यांत कटमब॑दी अशी रर्टी होती की, 
इग्ठिशांचे सहा हजार पठ्टणी लोक व या बेताप्रमाणे तोफखानाः, 

व तोफखान्यावरील गोलंदाज, इतके वेशव्यांचे राज्यात असवे, 
असिं ठरले. लांतुन दोन हजार लोक तर नेहेमीं पेशग्यांजवन्छच 
अस्तवे आणि पेशब्यांचे दहा हजार स्वार व सहा हजार पायदष् 
युद्धप्रसंग पदल्यास उपयोगं अतात्र. विखाय्रतेत कोणे एके मुखीं 
इग्दिशाये दवि राहतात तेथीठ कोणीही पेशव्यानं आपल्या चाकरीस 
हेवं नये. ईग्ठिशांचे ठष्कमी खचांस बाजीरावानें विसा ठक्षांचा 
मूटख यावा, आणि पूवीं सुरतेत पेश्वे आपला कांहीं हक इईग्लि- 
शांपासून चेत होत तो न ध्थावा. याशिवाय निजाम आणि गाद्- 

कवाड यांजपासून बाक्रीवदल एेवज वेश्यां चणँ तो इग्ठिशांचे 

दरिं घ्यावा. निजाम याजबरोबर महाडासत तह टरला होता तो 

आणि आनंदराव गायकवाडाशीं या वेन्दापूत्री थोडेच दिवस धीं 

दुग्टिशांनीं तह केला होता तो या दोदींस पेशन्यांनीं कबूल असाव 

असें ठरे; आणि पेशन्यास दुरे कोणाश्तीं तह कर्णे असल्यास 

इृग्ि्ाये मसलतीवांचन करूं नये; इतकीं कलमे ठर | 
हा तह साला तेव्हांच पेश्वा तगण्यास मार्ग उरला नाहीं असं 

सवै सोक यण लागले. 

4५ 
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हेव हेच ईग्लिशांचा आंतून द्वेष कङ् रागले, पुं तो दे- 
षाचा प्रकार कोठपवितो बाढम हं मागे सांगितङेच अहे. 
हमणजे आपल्या वै सरदारांच्या सेना सिद्ध करून एकदं 
इंग्किशांचा नक्षा उतरावयाचा, असा बेत क्षाला. आतां 
पुटं बाजीरावसादहिनांची योडकीरशी वागणूक सांगून नै- 
तर गंगाधरशासख्नी यांच्या मूत्युविषयीं प्रकार सांगण्यांत 
येई. 

वसदचा तह ज्ञाल्यावर इग्किशांस पूर्ण जोर यावा तसा 
येऊन त्यांनी पुष्कठ क्डाया मारस्या. या सर्वं येथे सांग- 
ण्याचं कारण नाही. या ङ्ढाया कोणकोणाक्तीं स्ञाल्या 
ह मात्र सांगतो. वसईच्या तहापूर्षी या महारष्र देशांत ते 
तेकंग भटाप्रमाणेच नेटिव राजाच्या दारोदार दहिंडत अ- 
सत. तो तह ज्ञाल्यावर छागङेच "भटा दिखी ओसरी 
आणितो हद् हू पाय पसरीः या ्मणीप्रमाणें यानीं 
संपूण धराचीच माङ्की आपल्याकडे करून पेण्याची यो- 
जना केटी ! नाना फडनविसाचं भविष्य सय इ्ञठे की 
नोट शिरल्यावर हात रिरविण्यास ते उ्चीर करणार ना- 
हीत.” याप्रमाणे यांनीं कागैच रिद आणि मोर्सले 
यांशीं युद्ध आरंभिले. इंग्लिश छोकांची चदढती पायरी 
करण्याचा ईश्वरानं समय तोच आणला होता क्यणुन सा 
वेढीं मले शूर योद्धे कंपनीचे रष्करांत दोन चाकरीस रा- 
हिक होते. यां्नीच काय या उक्कृष्ट ज्डाया माङ्न जय 

१ मारिसकृत हिदुस्थानच्या इतिहासा भो षल्यांस वन्हाडचा 
गजा असें जागजागीं श्टटठे आहे. पण ही इतिहासकाराची चक 
भि, कारण भोसित्यानीं आपल्यास राजाः अते कर्धीच म्हणवून 
चेते नठ्हते. 
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मिल्विङे. खड ्ाहब्हची योग्यता नितकी इईश्लिल 
लोक मानतात तितकीच वास्तविक या दोघांची मानावी 
असें आमचै मत आहे. खडं ह्ाहृख्ह् हिदुस्थानांतीर रा- 
ञ्याचा स्थापक खरा, परंतु वरी वेके हे दोधे टोपीवाञे 
या देत आठ नसते तर इकडे यांचा येवढा पगडा प- 
ङ्न शुरत्वाचा नांवलौकिक ज्ञा नसता. खरोखर या 
दोन साहेानीं जितके र्ढण्याचे प्रसंग या देशात भोगल 
आहित तितके दुस्तरे कोणचेच दग्रजानें भोगले नसतील, 
या वेच्छच्या यांच्या श्रमामुढे आज सव ईग्कंड देश संपत्ति- 
मान् होऊन सौख्यसमुद्रंत पोहत आहे ! अेते दोन योद्धे 
कोण है नाणण्याची जिज्ञासा आमचे वाचकांस प्राप्त 
स्षाखी असेल. या दोधांचे दुसरे दोन जोडीदार मुत्सदी 
साहेब व्याच समयी इकडे आले होते यांचींही नावं कढ- 
वितो. ते मुत्सदी तर परम चतुर, गुणपरीक्षक आणि 
हषार होते. यांची स्तुति जितकी करावी तितकी थोडीच. 
अकी. प्रथम ने यद्धे सांगितठे ते कोण ह्णाल तर, जनरल 
टेक साहेब आणि दुसरे जनरल वेरस्टी सहेव. यापैकी 

१ सन १७९७ त अथैर वेरस्छी यांस तेहतिसवे पठटणचे कने- 
रची पदवी देन विलायत सरकारानें हिंदुस्थानांत पाठविठे. ज्या 
वें ही स्वार दिद्स्थानांत आली चा वेन्ठीं दंदुस्थानांत ईग्ठिशांची 
अनिष्ट स्थिति होती; कारण सया वेव्चे गवरनर जनरछ सर जन 

दो अर जे पुष विख्यात मुत्सदी होन कड टेनमौथं किताब भिक्छ- 
विते ज्ञे. यांची बृद्धि स्वस्थता राखण्थाकंडे विेष होती, यात 
क्रितीही नुकसान व मानहानी स्ञारी तरी चिता नाहीं अक्ता यांचा 
मनेदय होता ! पण अशा त्च वतैन यासि ते वेगं अपाष्कारक 
कषां. कारण याच्या पकी बदरठेरे गवरनर जनरल यानीं हसूरचा 
वाध दीन केला होता. ( िपृस् हग्लिक ठोकं वाध क्षणत अस्त, 
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पहिल्या साहेनांनीं दिष्टी, आग्रा, आलाधर, लाक्तवारी येथे 
मोठास्या ख्ढाया मारलत्या. द्या छेक साहेवांच्या सर कढाया 
हिदुस्थानच्या इतिहासांत फार शान वर्णन केल्या आहेत. पटं 
भरतपुरचा अतिङ्गय मजबत किष्धाही यांनीच पषेतला. तो 
धेण्याचे कारण अपे कीं, तेथील राजा होककरास अनुकूख 
होता. शेवटी तर होलककरास या साहैवांनीं सभर हिद- 
स्थानमर पिटाल्छके ! याप्रमाणे रदे आणि मौसले तसेच 

कारण ते वाच्यां आचरणासत फार भत अप्त. तो इंग्टिशांस भारी 
तुच्छ मानीत अति. तौ इपरेजांचा वध तर मौजदाखठ की. इपर 
जात व्यापारी कसबावसरून तो (वाणगट > ह्यणून हयणत अते.) या 
वाघापारला इग्लिशांचा द्वेष्टा कोणीच नग्डता. युरोपियनाक्त जण 
मारून टाकतो अहे, असा एक वाघाचा पुतव्छा व्याने करून टठेविला 
होता. नेपोलियन बोनापाटेनें ईग्लि्शांस घाटव्१ देण्यास मदत करः 
ह्मण॒न मिसर देशांतून चास पत्र सुद्धां पाठत्रिठे होतें. असो. असा 
जर राक्र नाहीसा करण्यास इंण्ठिशांसं थोडे श्रम पडले असे नाही. 
त्याचं शहर श्रीरंगपटण चेण्याचं यश्च ठाडे हारीस साहैवांस अकै, व 
रिपवे नाशाच सवे यश वर सांगितठेख माजी गवरनर जनरल ठाई 
कानेवालीस यांस अचि. या युद्धात हे कनल वेरस्टी रेवटवे प्र 
संगी होते हयण॒न यांसद्ी सर जान सोअरची थंड तज्यपद्भति आव- 
डेना; कारण यांस ठाऊक होतें की, ही वेट स्वस्थ बसण्याची नसून 
आणीबागीची आहि. वेठस्ठी साहैवांचे मनोदयाप्रमाणे गोष्ट घटन 
येण्यासाटीं सन १५७५८ त सर जान शोअगच्या जागीं माक्तिपत वेट- 
स्ला याची गवरनर जनरख्चे जागीं नेमणक रैवानें करविठी. यांसच 
लाड मानिगटन अते म्हणत अतत. हे वरीठं आधर वेछस्ठीवे 
ज्य वेषु होत. टै मोठे हुषार असून विद्वान् आणि कवि हीते 
व लयाचप्रमणे सरकारी सवे कामात दक्ष होते. इश्वरे हा सवं 
योगायोग एक्रदांचा जमून आणला ! पुटे तन १५५५ त॒ दिषु 
जजिषात नासा. करण्याचें यश्च॒ यानींचे मिकविले । 
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तिरे होठकर यांस आपल्या सेनेच्या बलाविषयीं जो गव 
ज्ञाखा होता तो समक नाहीसा करून तसेच ते मदोन्मत्त 
आठ््ी अनीतिप्रब्तक्र क्षारे होते लयाबदल यास्त यथा- 
योग्य शासन केले ! दुसरे वेखस्खी साहेव यांविषरयीं तर 
दोन शब्द आही पूर्वी लिहिलेच आहेत. रेक साहेब 
जसे या देशांतून काची पदवी मिच्वून उस्साहानं परत 
गेके तसेच बेस्टी सादेवी पुष्कल नांवालौकिकास च- 
दून स्वदेशीं गेटे. श्रीरंगपटरणाजवन्छ यांचे नावचा एक 
पू बांधला आहे. व्याच कारण हें कीं, श्रीरंगपदण श- 
हर येण्याचे वेकीं कर्म बेयदं सहित यांनीं पुष्क 
मदत केली होती. व दिपूचै राज्य कानीज केस्यावर 
तेथे स प्रकारची स्वस्थता राखण्यास हे साहेबच उपयोगी 
पडले; मूठ लांच अभ्युदयास प्रारंभ येथूनच ज्ञाखा. हसूुर 
व हैदराबाद इकडीर प्रातांतूनच हे छेक साहेनांचे मद- 
तीस गेले. रहिदुस्थानांत असतां आंसई, आराव, अहम- 
दनगर येथे यांनीं मोठाठे जय मिल्विले, नंतर पुटे यु- 

रोपांत गेल्यावर यांनीं जी रिपाईगिरी गाजविली तशी तर 
कोणीच गाजविली नसेल ! असो. या दोधां साहेबांनीं 
रदे, होठखकर आणि भोंसरे यां क्ढाया करून आपल्यास 

१ हे रोधे बंधु वेठस्ठी सन १८०५ मर्ये विलायतेत निघून 
गेठे. तेथे वडीर बधन मोढठाल्या सरकारी हुदथाच्या कामगिच्या 
बजावृून ऊीकिक मिच्विला. धाकटे बंधु जे आर वेलस्ली यानीं 
नेपोखियन बोनापारटशीं युद्ध करून त्याचा अगदींच अपजय केखा. 
स्वं इग्ठंडास या याच्या यशामुर्ढे आनंद होन त्यांचा फारच आद्र 
सत्कार न्चाखा, सरकारानेही यास मोटाल्या देणग्या व पदव्या दिल्या, 
शेवटी वेलिगटनचे इनक अशी पदवी देन दरसाल दोन हजार 

११ 
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पाहिजे तसे त्यांस वव्छविले. दुसरे सहिव टिपूचे मुरूखां- 
तन गुजरात गेे ह मागे सांगितरडच आहि, पहिले 
लेक साहेब पूर्गी अयोध्या प्रांतांत होते तेथून शि्याचे से- 
नेवर प्रथम त्यांस पाठविङे, त्यांच्या बयोबस्चे लष्करी लो 
कही इतके निपुण व हुशार होते कीं, रस्यानीं मनांत येडल 
तेथे जय मिन्रावा | 

आतां त्या वेदीं दुसरे मुत्सदी दोधे साहे यथं जे होते 
व्यांजविषयीं मात्र कांहीं कनठ्छविणें राहिठं आहे. पहिल 
रिद्याचे दरबारी वकी श्ञाखा होता तो व दुसरा मोंस- 
द्याचे दरबारी वकीरु होता तो, दिदेव होककर या दो- 
धांरीं क्टाया करून जे तह करण्याचे काम राहि होतें 
ते परिस्यान शेवटास नेल. तसेच पेश्यांस नेमणुक ठर- 
वन ब्रह्मव्र्ती पाठविङे दांत पण पहिलाच होता. आतां हं 
आमच्या वाचकांस सहजच आव्वेरु, तं कोणतें इणार 
तर सर जान् भारकम् व दुसरे मुत्सदी ह्यटङे तर णद्ध 
फिनस्टन् साहे. दीं दोन्ी नांवे इकडल आनाल्वृद्धांस 
माहीत आहेतच. या माहीत अदहितच. या दो्घानीं एतदेशीय लोकां फारच 
पाउन्डांची नेमणुक करून दिली. सन १८५२ मर्ध्येहे बल्य षा- 
वजे तेब्हां मोल्या सन्मानानेँ याच सेटपाखचे देववात श्व नेञनं 

पुरें ! हे बापू गोखठे यांचे परम लेष्टी होते. पुं म्हणजे सन 
१८१७ त॒ जर ते दिदस्थानांत अक्षते तर वेन्ञवा डगमगण्याची 
भीति नव्हती | 

हे परत गेठे तरी सर जान माकम आणि एलूफिन्स्टन हे 
मृत्सदी साहेव इकडे बहुत दिवस रादिठेच होते. पुटे पेशव्यांशीं 
यद्ध श्नाठै ते वेकं तर हे दोषे मुत्सदी प्रमुख होते. यांच्याप्रमाणे 
थोर मनाचे पुरुष आतां फारसे ईग्ठंडाहून इकडे येत नाहीतही 
दमौग्याची गोट आहि. 
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प्रीतीचं वर्तन ठेविके होते, तें इतकै कीं, लांचा षयोग 
इकडील लोक्रापसि फारच दुःसह न्ञाला. 

इमेज रोक र्हिदुस्थानांत आले होते, व ल्यांत कंपनीकडन 
विदोष मोकलीकही कधीच मिक्त नसे. या सर्वं दैना 
द्ांच्या नादीश्चा होऊन लया लोकांच्या मुखावर राजतेन 
चमक कागके | ही सर्वं उल्टापालट होण्यास्त या वरील 
चौधां साहेवांचा प्रताप कारण होय. आजखा सर्वं जर्गात 
इग्छंडाचा जो येवढा डंक्रा वाजत अहे तो रिदुस्थानाचे 
प्रमुतवामु्टे; व ते प्रमु हातीं चदण्याक्त तरी या साहेवांनीच 
विलक्षण परिश्रम केले. सर्वोहून अधिक वर्णनीय अमे प्रयत्न 
करण्याचे काम यांच्याच हातुन रोवटास गेके, ह्णन यांस 
आह्मी आपल्या या चिमकुल्या पुस्तकांत थोडे स्थर दि 
आहे; याबदर वाचक आनंद पावतीर अरी आश्ा करितो. 

वसव्या तहानंतर बाजीरावपाहेनांस ईग्ल्शि ठो- 
कोंनीं पुण्याचे गादीवर नेन बसविकले. पुं त्यांनीं जी 
वागणुक सुरू केली तिचा पकार नुक्ता प्रतिनिधीचे बं 
डाचे प्रकरणात थोडासा निवेदन केला आहे. त्याहून बि- 
रेष कांहीं येथे सांगणे आहे; तं असेः-ल्हान मोल्या सर- 
दारराच्या जहागिरी जतत कर्न अपटी यैटी भरण्याकंडे 
यांणीं बकध्यान लावले. यांत जितके डाव पैव साधतीक 
तितके साधण्यांत यानीं कसर केली नाही. बाजीराब- 
साहिवांचा मूठ्चा कुटिल स्वभाव असून स्यात सूपाचा सुं 
द्रपणा, वक्तृत्व, कावेबाजपणा हे गुण द्यां अनुकूल असे 
क्ञाठे, उत्कृष्ट मुत्सदययाचे डावपेच या पेश्ञव्यांचे ठिकार्णी 
होते. या गणाचा चांगल्या कामात उपयोग श्चाल्म असता 
तर त्याच्या पूर्वजांहून त्याची कीतिं अधिक उज्ज्वल जाली 
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अप्तती. पण तसे काहीच न होतां अग्रीवा उपयोग धरे 
जाठ्कणे, “पाण्याचा उपयोग माणसे बुडविणे यासारखं 
ज्ाटे. बाजीरावाचा देखणेपणा, मोहक भाषण, इ- 
त्यादीचं वणेन मराव्यांच्या बखेशंत यथास्थित केले आहे. 
असो. दानी कुटिल्वृत्तीचे प्रयोग कसकसे केले ह यथा- 
स्थित सांगण्याचं हं स्थढ नाही; तरी माधवराव र- 
ह्यांची जहागीर जप्त करी केली, प्रतिनिधीचे प्रांत आ- 
पल्याकडे कसे घेतले, तें वर सांगण्यांत आच आहे. या- 
खेरीज पटवधेनांची जहागीर तोंडांत टाकण्याचा विचार 
केला. ते असं कीं, जनरल वैरस्टी साहेवांबरोवर पट- 
वधन आपस्या सेनेसहित ल्टढाईस जात असतां त्यांस गुप- 
चिप तिकडे न जाण्याची मसक्त दिली. यांत दोन हेतु 
सिद्धीस नेके; एक असा कीं, पटवधेनांस ईग्लिराबयोनर 
जाऊं दिले नाहीं ही गोष्ट ईग्लिश्ाचे रात्र रदे यांनी एे- 
कून सुप्रसन व्हावे; दुसरा असा कीं, इईग्लिशांस पटवधेन 
अनुकर नाहीत असे दाखवून लांचे चिचारे पटवधनांची 
जहागीर धशांत टाकावी | असं वतन हाताखाल्चे मंड- 
व्ीरीं चाल् ठेऊन, बक्ावलेस्या इईग्किशांचा अओआंतून देष 
करणे सिद्धीस कसे जाईल ! राञ्यसंबेधौ मसकूतींत कोणा- 
चाच विचार यांस मान्य नसे, व कोणावर विश्वासी हे 
ठेवीत नसत, सामु सवं कामे यांस स्वतः वहिवाटार्वी 
लागत अगत. खंडेराव रष्त्यानें यांस आपत्तिकान्कीही 
अंतर दिलं नाही, असें असून माणकेश्वराशीं त्याचा कांहीं 
वाद् ज्ञा येवद्यावरूनच त्यांची जहागीर जप्त केली ¡ ब- 
हुत सेवा केकरे अते जुने आश्रित यांची देखना आररभिङी। 
व यांस अन्नास मोताद केले. 
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वसवा तह होऊन यावर सही नाटी नाहीं तोच बा- 
रोजी कुंजर आणि नारायणराव वेय या उभयतांस 
शिंदे आणि मोंसरे यांजकडे पाठविखे, यांत उघड दा- 
खविण्यांत असे दाखविले कीं, ईग्लिशांचा व॒ आमचा तह 
ज्ञाखा तो प्रकार कठ्छविण्यासा्दीं त्यांस॒तिकडे पाठविले. 
पण खरा उदेशश असा होता की, आमच्यावर अतिशय जि- 
कट प्रसंग आस्यामुक तह करणे प्राप्त जाले. आतां तुह्यी 
येऊन ईग््शांस आमच्या राञ्यातून धाख्वून दया. आरं 
भींच हा इकडे असा उघ्ोग करून याच युद्र॒चा् हो- 
देल असे के, परंतु त्या युद्धात र्दे आणि भोंसले अप- 
जय पावून इप्रेजांशीं तह करते क्के. हा सुमार पाहून 
बाजीरावसाहिनानी स्वतः आपला खनिना भरण्यास प्रारंभ 
केला ! पाच कोटी रुपये शिर्क ज्ञाव्यावर वर सांगित- 
द्याप्रमाणे फोज पाठविण्याविषयीं आपले कोकांस ताकीद 
दिली, सन १८१४ त नरिबकजीचे दारं रदे आणि 
भोंसले यांशीं इंग्लिशांस धारतून देण्याविषयीं गुप्त तह 
करविखे, हा त्रिमेकजी डगठ्ा पूर्वी बाजीराव साहेब 
सन १८०२ मध्ये महाडास पट्ून गेले, ते बेटी जासुद- 
गिरीचं काम करीत होता. पुं कर्नाटकचा सुभा सांगून 
यास फारच वाढविले, तै इतकं कीं, प्रयेक म- 
सर्तीत याचं अनुकर मत॒ पडल्यार्वांचून मसलतच 
शेवटास जात नसे पुटे गंगाधरशाखी पटवर्धन 
गायकवाड सरकाराकड्न वर्किरी करण्याकरितां बाजी- 
रावसाहिबांकडे आले असतां यांस श्रीपंटरपुर येथे मारे- 
कन्थानीं ठार मारिले. तो ठार मारण्याचा आरोप रनिंब- 
जीवर आल्यामुरे लास प्रथम इमेजानीं पकड्न ठ- 
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ण्याच्या किल्यांत टाकिले, तेथून त्रिबकजी वेष पारटून 
प्छाल तो संगमनेराकडे गेला. संगमनेराजवकछ निबगां- 
वजाठ्ठी ह्णन जे गांव आहे तंच निबकजीचें मूच्छ गांव 
होय. पदन गेल्यावर संगमनेर आणि सिन्नर या महा- 
छाती भिह्छं जमवून खानदेश्चांत जाऊन राहिला. खान- 
देरांतीर पहाडांत पुष्कठ दिवस निबकजी फिरत होता, 
पण शेवर्दीं इग्रजानीं पुनः यास पकडून जन्मभर चुनार- 
गडांत (चांडाकगडांत ) नेऊन टाकिठे. ही गीष सन 

१८१७ त न्लाली. 

बाजीरावाचे कारकिर्दीत राञ्य बेबंद हीन कोणी 
कोणाचे एेकेनासे ज्ञे. होठकराचे दंग्यंत खानदेशा- 
सारसा मोठा समृद्ध देश उजाड पडून तेथीरु संपत्ति वि- 
लया गेली. पुं पेंढारही फार मातले. पेडा््याचे पार- 
पल्यासादीं इमरेजां चीं पुष्कल पल्टणें जमली. या सुमा- 
रास मुबईस गवरनर डकीन साहेब असून पुण्यास 
एलफिन्स्टन साहेब रेिडंट होते. पुण्याचे दरबारी 
भसलत एलूफिन्स्टन साहे नीच चांगल्या प्रकारं पार 
पाडली हयणून द्यांसच पुढे मुबई्चे गवरनर डकीन साहे- 
नाचे मागून नेमे. पुण्याचे रेलिडंटास हुकुम ककक- 
त्याचा होता. असो. सन १८१७ त बाजीराव साहेब 
पंठरपुरास गेके ते बेटी गंगाधर राल्नी यांचा खून 
ह्या ! पुटं बाजीराव छष्णातीरीं माहुलीस आङे. या 
वेवी त्रिबकजी आतून बाजीरावास फोजेची मदत करीत 
असे. लयाचप्रमाणे दुसरेही कियेक सरदार इ्रेनांचा द्वैषं 
करीत असत; पण प्रयक्ष तोंड देऊन डांस उमा राह- 
णारा एकटा बापू गोखलाच काय तो ! साने मान्न 
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बाजीराव साहेवांपाशीं रढाईची प्रतिज्ञा केली. रणशर 
व दानेशुर अपा जो राजा कणे याने एक वेक जी कौ- 
रव राजास भाक दिली ती शेवटपर्थत पाठो | एके 
समयी तर अते ज्ञाटे की, कणाची माता कती इन व 
श्रीकृष्णांनीं कर्णांस सांगितले की, तूं पांडवांशीं वैर 
करू नको; कारण ते तुञ्ने धाकटे बंधु आहेत, यापारी 
तुच राञ्यावर बसुन तुञ्चे आज्ञाकित बंधु पांडव यांचे पा- 
खन मात्र कर. कणोने श्रीकृष्णाचं समाधान असें केले 
कीं, मी आजपर्यत सुयोधनाचं अन खाट व तो केवल 
माक्ष्या भरंवशावरच युद्ध करण्यास निधाखा आहे. तस्मात् 
याचा विश्वासघात करून माननी प्रतिज्ञा असय करू हा 
मह्यासारख्या कुतीपुत्राचा धमे काय १ यासाटींच अ- 
जनास मारीन विवा सखतः मरून जाईन अश्ली जी आ- 
णभाक दुर्योधनाश्ीं केली अहे तीत अंतर पदं देणार 
नाहीं ! वास्तविक पाटिल तर कणासारखा जबरदस्त 
योद्धा आपला मित्र आहे हणुन दुर्योधनानें कोणाचीच 
आस्था न पाहतां पांडववांडीं जसं वैर आभि, तद्रतच 
बाजीरावपाहेनांस इम्रेजांरीं युद्ध करण्यांत काय तो 
बापू गोखल्यांचाच सवैपरी आधार होता. बापुंनीं तरी 
निमकहरामपणा न करितां खाद्धेखे अन्न स्मरून इमाननें 
मरून जाईपर्यत चाकरी केली ! वरकड थडीचे पोहणारे 
जे होते यांनीं आपल्या प्राणाकडे पाहून मागे छप टाकून 
कड धरिखी ! । अस्तु. माहुली क्षेत्री असतां बाजीराषः 
साहिांनीं इग्ल्रांचि नाशाविषर्थीं जे जे बेत करावयाचे ते 
ते केके. बाजीराव सादिनांचा कोणवयाच गोष्टीचा भ- 
रंवसा नाहीं असं पाहून बापू गोखल्यांनीं ^भी तुमच्या 
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मसलतीनाहेर चालणार नाहीं, अक्रा तन्हेचा ठेख पे्ञ- 
न्यापासून करून घेतला. पेशन्याच्या राञ्यांतीक कनाट- 
कचा एक सुभा करणाराने असा रेख पेशन्यापासून क- 
खून घेणे हं नवल नाहीं काय जो मनुष्य पूर्वी गावढे 
गावांतीर रोती करणान्या एका ब्राह्मणाचा मुर्गा असून 
कहानपर्णी तेथील गर्टींतून बागडत हिंडत होता तोच 
पुदं मोटेपणीं थोर्या राजदरबारीं राजाच्या मांडीक्गीं मंडी 
भिडवृून युद्धाचे बेत करू लागला ही एक विलक्षण नवलाची 
गोष्ट आहे! बाजीरावसाहैरवानो व बापू गोखल्यांनीं 
असा बेत केला कीं, आपली सवे प्रकार्वी तयारी ज्ञा- 
त्यावर इंग्लिशांवर एकदम हहा करावयाचा. याचप्रमाणे 
ही मसरूत साताय्याचे राजास कठ्छवून दयांच्या परिवारा- 
सुद्धां यांस वासोय्या किद्यावर टठेविरे; कीं जणो आ- 
पले वराज पुटे या किल्छवांत रहावे हणूनच शिवाजी 
महाराजांनीं तो किद्छा कपटानं घेऊन आपणही तेथें 
बरेव दिवस वास्तव्य केर होतें ! असो. सातारचे 
राजानें आपल्या सव किल्यावर युद्धसामुप्री भरून ठेविली. 
सन १८१७ त आक्टोबरचे १९ बे तारखेस विजया दक्षमी 
आली. द्या मुहूतौने पुण्यास पेशग्यांचं लष्कर जमा हो 
लागे. लया वषं दसराही फार थाटामाटाने स्रा. रशिदे, 
होव्छकर आणि मांसके यांजकडे वकील पाठविले, पेश- 
व्यांच्या फोजेची छावणी गारपिरावर पडली. तिच्याचं 
आरी इप्रेजांचीही छवणी होती, परतु यांचे लोक दुसरे 
कांहीं कामासादीं दूर गे अमल्यामुरे छबणीत जोक 
योडेच रादि होते. 

आक्टोबस्चे २८ वे तारखेस पेक्व्यांचे फौत अ- 
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शी मसङ्त टरली की, रात्रीं तोफा वगेरे तयार कर्न ई- 
ग्रजांचे छावणीवर छापा घालवयाचा; कारण 4 कांहीं 
गोरे लोक इकडे येत आहेत ते यावयाचे पूर्गीच हं कद 
उरकून टाकावयाचें, व ह्याप्रमाणें तोफांस बैर जुंपून सवे 
तेना सिद्ध करून शशहराचे दक्षिणे उभी केरी. ही वातौ 
इंग्लिशांचे छावणींत कोणासच माहीत नन्हती, पतु नुक्तेच 
वर सांगितले एरििन्स्टन साहैव लया वेनं पुण्यास 
संगमावरील बेगस्यांत राहात होते, यांस ही गुणगण क- 
क्ली होती. रात्रीं गदी क्ञारी ती यांनीं माडीवरून कान- 
नसा षेऊन एेकली. या रात्रीं इतकी सिद्धता होती तथै 
कांहीं कारणावरून तो वेत विसकटका. बापू मोखडे 
यांचे मनांत याच वेढीं छपा घाठन छवणी उडवून दे- 
ण्याचें होते, परंतु बाजीराव साहेव या गोष्टीस मान्य 
होईनात, यांच्या मनांत ही गोष्ट॒॒लांबणीवर टाकून पऊ- 
टणी लोक द्रव्य देऊन वर करून व्यावेत आणि नंतर 
सामना करावा | ही वरील गोष्ट घडून येणे फास्च असं- 
भवनीय होती. तसे बाजीरावपताहर्नानीं यासार्टीच सा- 
मना करण्यास विलंब लावला. दुसरे, बाजीराव साहेब 
हे मोरदीक्षित यांस सांगत असत कीं, फोड साहेनांच्या 
हाताखाङ्च्या पल्टणी आयी चाकरीस ठेविस्या आहेत या 
सर्वैच रढाईस बोल्वान्या, ही गोष्ट पुष्क वेठ मोर- 
दीक्षित यांप पेरव्यांनीं सांगितली, तेन्हां मोरदीक्षित 
यानीं फोडं साहेनांस सांगितले की, (तुमच्या पल्टणी ल- 
दाईस तयार ठेवण्यास बाजीराव साहेनांनीं हकूम सागि- 
तला अहे, ल्वकरच पेशा्ग्यांची व इमरेजांची र्ढाई ग्हाव- 
याची आहे.” फोडं सदहिनानीं असे उत्तर सांगितले की, 
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' आमच्या देशात अन्ची चार आहे कीं, एका बादशहाच्या 
यतेन परस्परांत कढई करू नये. एट्फिन्स्टन साहेब 

दुसरे सर्वं इप्रेन हे आह्मी उ्या बादशहाची रयत आहौ 
थाच बादशहाची रयत आहे. यासादीं आमचे लोक क्डा- 
स येणार नाहीत." !! ही गोष्ट बाजीराव साहिनांस 
धीक्षितानीं सांगितरी, तेन्हां यांस वाईट वाटले. पुटे ब- 
तरीत सिहर आहे कीं, लगलेच थोडे दिवरसांत शके 
१७३९ तीर आश्विन वद्य एकादशी गणेशखिडीत 
[वै जुस मागील प्रहर दिवसा लढाई सुरू ज्ञाठी. 
धा रढाईत बापू साहेब यांणीं भुरव करून इग्रजाचे 
गभेवर हे पुष्कठ केले. या गर्दीत बापूच्या धोड्यास 
ग्या पुष्कठ लागर्स्या. सायेकाठीं लडाई तहकूर स्ञा- 
यावर अपं समजठे कीं, पेश्ञन्यांच्या फोजपेकीं तीन चारं 
7णुप्त जखमी क्लां; व कांहीं मेले. तसंच कांहीं धोडदी 
उठे. मोरदीक्षित यांस गोढी लगून ते पडले. म- 
व्थांचे बखरींत ही लढाई नवंबस्चे ९ वे तारखेस ज्ञाली 
णून किहिले आहे. बापू गोखल्याजवक जरीपटक्याचें 
नैशाण होते, व लाचे रक्षणा सहाहनार निवडक स्मार 
विरे होते. त्यारिवाय या स्वारांनीं व कांहीं पेश्ञव्यांक- 
पिर कवाडंत शिकठेल्या लोकानीं चांगल युद्ध केके. दुस- 
दिवक्ीं युद्ध ब्हवे, परंतु बापू गोखस्यांनीं तयारीकडचं 
देवस जाऊं दिर. वरीक समना होण्याचे पूर्वीच पुंबहहून 
री पर्टण पुण्याचे छवणीस येऊन मिकाली होती. 
नचा तठ खडकी पुराजवक्छ पडला होता. तपेच षोड- 

१. बापुचे घोडे एक हनुमान आणि दुस्तरा राजाकाण अति दोन 
ते, ह्मणन एतिहासिक गों च्या पुस्तकांत छिदिठे अदे, 
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नदीकडनही यास्त सेना एटूफिन्स्टन साहेनांनीं आण- 
विषी. या प्रकारं इंग्लिरा सेना बावली. जे इगश्लिरा लोक 
र्वी व्यापारासाटीं येथं अले होते, व ज्यांच्यापाशीं फौज 
काय ती यांच्या मालच्या वखारी राखण्यासार्ड अते 
तितकीच; तेच पुटे कालांतराने हणे खड छेक आणि 
जनररु वेस्ट इकडे आले असतां गोच्या शिपा्यांचीं ग- 
टबतार्ची गल्बते भरून आणं लागले! तीच गोच्या 
रिपायांची पलटणें पुदं सवे हिदुस्थानभर जागजागीं पस- 
रीं होती. प्रथम पेंटान्यांचा मोड करण्यासाढडी इमेजांनीं 
ही सेना वाढविखी. नंतर रदे आणि मोसले या दोधां 
सरदारागीं तमल युद्ध करून आपला पगडा असतन 
ल्यांच्या राज्यांत शिरकाव केखा होता. लयाचप्रमा्णे होढ- 
करासही पिटाटीत नेऊन याक्ींही तह केला होता! दही 
बातमी बाजीराव साहेनांस माहित नवती ह्यटली तरी चालेल, 
कारण लयांनीं आपल्या वतेनांत मुल्ीच बदर केला नाहीं | 
धाकटा बाजीराव साहन हा करा प्रकारचा मनुष्य होता हे 
वरी ङेखावरून वाचकांचे जक्षांत येऊन चुकरच असेल, 
पेरवाईं संपादन केल्यापासून या भई घराण्यांत बाजीरा- 
वापारखा वृडवण्या पुरुष मीच निपजखा नवेता. पत्रिका 
पहाणे, अनुष्ठाने करणं ह्या गोष्टी तर यांच्या तब्रह्मवर्तीन्न 
गेद्यावर देखीरु सुटस्या नाहीत ¦ ब्रह्मवतोस राजयोग प- 
हात असत, व ॒पण्याप्रमार्णेच ते्थेही रोज तब्राह्मणसंतर्ष- 
णाचा सपाटा चाङ् होता, यांस जे वाईट नाद छागे 
होते ते शेवटयपर्यत सुट नार्हीत. द्रन्यसंपादकांस द्रव्याची 
योग्यता कठ्ते; उधठ्णाच्यास ती योग्यता मूर्कीच कठतं 
नाही. जवव्छचीं माणप शहाणीं असक तर ॒बुद्धिवाद् तरी 
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करितात; नाही तर उख्ट श्ाबासकी देऊन इणतात कीं, 
"यजमान काय } मोठे शहाणे ! प्रति बहस्पतीचेच अवतार !' 
ही गोष्ट ततं अलीबागेसही चांगटी दृष्टोत्पत्तीस येते. असो. 
बाजीरावसाहेनाचे ठिकाणी आपल्या पूवजाचेही कांहीं 
गुण होते, पण दयांचा उपयोग चांगले मागोकडे यांजकडून 
काला नाही. अप्रीचा उपयोग पाकनिष्पत्ति हा असून 
जर धरे जाठ्ण्याकडे केला तर यांत दोष अभ्रीचा र्िवा 
योजकाचा ? बाजीराव उच्कष्ट नोलणारा होता; आपला 
पगडा तर तो पाहिजेल याजवर तेन्हाच मोहक भाषणे 
करून बसवी. तो देखणाही फार अम्रन धोड्यावर बसण्यांत 
चलाखं होता, पण काय उपयोग? मोहक भाषणाचा उप- 
योग साने काय केडा हें येथे सांगणे क्षणे हा म्रंथ वाढ- 
विण होय. याचा स्वभाव मत्सरी होता यामुटे कोणाचैच 
बरं ह्यणून यास पाहवत नसे. सवे आपङ्च सरदार बुडवून 
टाकून यांच्या जहागिरी राज्यात सामील केल्या होला, 
गहेनाजी बहिनाजी हे जवठ हुजरे. च््रीमंडव्छंत तर 
ही स्वारी रगलेखी | खीराज्यांत जसे प्रधान लिया, सेना- 
परति चिया, सवै अधिकार च्रियांकंडेच असायाचे, तद्रत 
पेश्याच्या शुक्रवारच्या वाङ्यांतीर स्थिति होती. ला वा- 
इयात नेहेमीं रकडो च्िया जमर्ल्या. लया बहुतेक सर्वच 
रेखण्या | याचे न्हाणे, धुर्णे, नटणे, मुरडणे तेथे सदा चा- 
लखेच ¡ ! कोणी खिया उंची पैठण्या नेसन डागिने घालून 
्ापश्र करीत आहेत. कोणी वेणीफणी करून वुचड्याची 
भक्कड करून तिचेखारछीच चूर श्नाल्या आहेत. कोणी पा- 
तठ गड ब पातठ चोढी धाल्न सर्वै शरीराचा भाग 
चरां आतून दिसावा अशा तन्न जाणुन बुजून बजरं प- 
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रिधान करीत आहेत! ! असो. हा सवं प्रकार सुज्ञ बाच- 
काच तेब्हांच ध्यानात येदरर हयणून यानदरु अधिक लिहि- 
ण्याचें प्रयोजन दिसत नार. सारांश बाजीराबसाहे- 
जांचे कारकीर्दाति कोणास कांहीं कायै करून पेर्णे तर ्ि- 
यांचे माफत करून घेणे भाग येद. हा निकेजपणा इतका 
वाढ होता कीं, येथीर किलयेक सरदारांच्या चियाही 
आपठे घरदार सोड्न शुक्रवारंतीर बाजीरावां वे वाञ्यांत 
सवै प्रकारची चंगच्छ उडवून नवन्याचा काडीडदतक्रा देखील 
धाक न बारगतां पापाचरण करीत असत, नवव्यास तरी 

धाक दाखविण्यास मोटी पीडा; कारण प्रभूची इतराजी 
होऊन सरदारी पद जावयाची भीति! निकल असत ते 
मुकाव्यानें बसत. कोणी तर आपरीं दुसशं क्पे केटीं 
होतीं ! कारण एक बायको सरकारवाञ्यांत आणि एक 
धरं ¦ ¡| जे जे सरदार पाणीदार अपतत ते मात्र बाजी- 
राबसाहेनांची भीति वाठ्गीत नसत. बापु गोखस्यांनीं 
या चावटपणासार्टीच आपले कुटव पुण्याप्त पुष्कठ दिवस 
आणिङे नवते. घरांतील मंडव्टी ते कर्माटकातच ठेवून 
पुण्यास येत असत, रेवटीं दयांनीं काठेेवावरांत वाडा नां 
धला तेन्हां कुटुबांतीक माणसे येथे आणली. तरी आपल्या 
बायकोस यांनीं पेशव्याचे वाड्याचा उबरठा णन चदं 
दिला नादी ह्यणून सांगतात, एकदां अपं स्षाके की, से 
सरदार यांच्या बायकांुद्धां सरकारवाडयातून भोजनां 
निर्मत्रण गे; याप्रमाणे भोजनासादीं मंडी जमल्यावर प्र 
व्येक पान्नाबर दंपत्य भोजनास बसवायाचं अपं बाजीराब- 
साहनी सागि, लयाग्रमार्णे सवे नवराबायको्ीं जोडपीं 
पाठानर येन बसरी. ती मौज पाहण्याकरितां बाजीराष 

१२ 
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साहेब मोग्या कीतुकानें आके, तो तें बापू गोखले यांमीं 
आपे कुटु मुर्कछीच आणिं नाही हयणुन समज. पूरे 
(आपला शेजास्चा पाट रिकामा कां £ हयणून बपुंस बाजी- 
रावसाहेवांनीं विचारले. तें रेकतांच बापू्नी कैबेरेची तर- 
वार उपसून पाटावर ठेविली ! हा प्रकार पाहून राबवाजी 
मुकाव्यानें माघारे फिरङे ¡ ! असो. अज्ञा या चावटपंणाच्या 
गोधब्ठांत रावबाजी रंगून गेस्यामुे राञ्यकारभार कसा 
चारुत असेर हयणारू तर लया वेठीं जवठ मडठ तसैच 
हर्कट व सुश्ाल्चंह् अमे होते. तेच मंडक्छ वरीरु उप- 
भोग घेऊन बाजीराव नेत्रसुखाचे धनी || 

२२. पेशव्यांश्ीं वसईैचा तह इमरेजांनीं केड. तो फा- 
स्च चमत्कारिक न्ञाल होती. पेशव्यांचें स्वातंत्र्य तेग्हांचे 
नष्ट ज्ञाल्याचं ह्यणत होते. आतां काय ते दीनं बलाद्ध 
राजे राहिके ह्यणायाचे; एक निजाम आणि दुसरां गायक- 
वाड. वैकीं निजामार्षीं तर अनुकर असा तह॒ थोडे दिव- 
सपूरवीं रुरलेखा होता. गायक्वाडचि वकीरू गैँगाधर- 
शारी पटवर्धन मारके गेल्यावर गायकवाडांपस्रूनही इमरे- 
जानी आपले लाम करून पेतलाच | सारांश ्दोरघाचा 
रुढा यांत तिसन्यास लाभः या ह्यणीप्रमार्णे पशव्यं व 
गायकवाडांचं वौकडं आर असतां यांत इप्र॑जांनीं आपला 
राम करून धेतला. वरी वसर्ईचा तह हीन गेद्यावर 
धाजीरावसाहैव ईमेजांचे पारपलयासाटीं फौज वाढवीत 
होते, ही गोष्ट ईमरेजांस कठली होती. बाजीरावसहिबांस 
कौज बोढविण्याचे कारण काय? हणुन षिचारङे; तर 
वर्नं सांगितले की, कंदीर्थोच्या पारप्यासारीं इपरेजंस 
दौजचा पुरंवठा हाव हणुन फौज वाठंविरी ! असो. बौ. 
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जीरावसहेवांनीं असा अओतून क्ठाईचा घाट आणुन सन 
१८१५७ साकीं कातिक शुद्ध ९ रोजीं क्डाई दिली. ती लढाई 
मागीख चार् घटका दिवस राहतां सुरू ज्ञाली. ती प्रहर रात्र 
होदपर्यत पारख चाकू होती. पाट होपर्थत दोन्दीकडीङ 
सेना सञ्ज अन्नाच राहित्या. मधून मधून मात्र थोडा गोन्यांचा 
ववि होत असे. पहांट होतांच पुनः युद्धास आरंभ न्चाला. 
सया वेटीं इम्रेजांनीं भारीच नेटावा कर्न पेच्ान्यांचे फौजेस 
मागे हटविले. इप्रजानीं पुणे शहर आपल्या तार्ग्यात 
धेतङे; तेधपवेतां बापू गोखखे तोंड देऊन ठ्ठत होते. 
बाजीराव साहेब दोनप्रहर रात्रीच फोजेचं ठ्टांबर षे- 
ऊन सासवडासि निघून गेले होते, व कांहीं पायदव्छ 
आणि तोफखानाही लयाचरात्रीं श्वाना केला होता, पुणे 
शहर ईग्रजचे हातीं गेल्यावर बापू गोखरे आपले सवार 
धेन सासवडास निधून गेले. 

२३. इग्रेजांनीं पुणे घेतद्यावर तेथीरु बेदोनस्त करून 
पेक्ञन्यांचा पाठलाग करण्याचें आरंभिटे. पेशन्यांच्या फौजेच्या 
टोन्या बेगवेगन्या चालत अस्तां दक्षिणेस निरानदौच्या पुल- 
वर दुग्रेजांच्या मागे कागङ्ल्या फ़ोजेची व यांची दृष्टाद्ष्ट ज्ञारी. 
निरेच्या पुलावर यतांच राम्च॑द्रपंत सुभेदार यांजबरोबर 
बापू गोखल्यांनीं निवडक आपली अधी सेना देऊन इमे- 
जांबर पाठविले, लया वेनठीं सुभेदार यांचे हातास छरे स- 
गक, पुटं पालण््राच्या धाटानवक सुभेदाराची व इमरे- 
जांची छ्ढाई रढानश्नी क्षाली. अखेर देऊर येथे इप्रजांचे 
फौजेने तठ दिला, ययाच पासन तीन कोसांचे अंतरने बापू 
गोखरे यानीं मुकाम केख, 

बाजीराव साहेबांचा व दयांचे सरदारांचा असा वि- 
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चार ठरला कीं, सवे पायदठ, तोफखाना कीरे स्वारीसुद्धा 
पदं रवाना करावें, ते इतके लांब पाठवावें कीं, इग्रेजांचें 
फोजेचें व याच अंतर निदान वीस पंचविस् कोस राहील, 
याप्रमाणे बुणगे व हन्ती पुटे राना केल्यावर बापू गो- 
खटङे व॒ निपाणकर यांनीं आपल्या फौोजा दमि 
तोंडावर किंवा बाजूस चालवून नेहमीं कूढत असर्व. 
रामच॑द्रपत सुभेदार यांणीं बापू गोखल्यांचे निम्मे 
स्वार पेऊन यांनीं व॒विचुरकरानीं इप्रेजचि पिका 
राहून मागील भागास व बाज्न॒स लढाई देत चाखवे. या 
वेताप्रमाणे पेन्यांचं ष्कर चां लागले. नियः कांहीं 
चकमक श्लडत जाऊन इपमरेजांचे फोजेच्या तीन कोस अंत 
रने गोखल्यांनीं आपला तठ दावा. या रिवाय निय 
असा क्रम चारुला की, रात्रीं तन्मावर गेद्यावर जेवणखाण 
करणे असल्यास कर्न स्वै रात्रभर सेना सज्ज ठेवावी. 
इप्रेज छापा घाल्तीर हमणुून प्रत्येक रात्रीं एकेजागीं न 
राहतां तीन चार ठिकाण बदलाव. याप्रमाणे रात्र नि- 
धून गेद्थावर सूर्योदय श्चाल्याबरोबर मार्गस्थ ब्हावे. मार्गत 
इपेजांचे फौजेवर गोटे टाकवे, वयाच्या ठेनीवर बाण मा- 
रवे, व वाच्या सेनेसर्मोवतीं धिख्या घाकान्या, या- 
शिवाय केन्हां केन्हां इपमरेजांचे पिदछाडीवर हदा करावा, 
आणि तिकड्न इप्रेजांनीं उठावणी केटी तर तात्काक पू 
धांवत जाऊन इमेजांचे रोक कापून काढावेत. अश्ा- 
प्रकर श्रीमेतांची सवारी पंढरपुरापर्थत जाऊन सिद्धटेकक- 
डून जुनराकडे वठली, पढरपुरानजीकं सामना स्चाला, याति 
सुभेदार यांस तोफेचे छरे खगङे, या मार्गत इपमेजांचे फौजेस 
मनस्वी त्रास क्ञाला; यांस पांच सहा कोस मजर चालण्यास 
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अडीच तीन प्रहर दिवस निधून जाई. यासादीं दोन क्वा 
तीन दिवस दानीं वाट चालवी आणि एक दिवस विश्रां- 
तीसाटीं मुक्षाम करावा असा परिपाठ ठेविल्य. 

२४. पूर्वी सांगितरेच अहे की, बाजीरावपाहेब 
सवे र्टांबरमुद्धां पुटे चारत असत. ते जुनराहून ब्राह्मण- 
वाङ्याकडे जाऊन बापूगोखले यां तिकडे नोखवून धे- 
तरल; ल्ावरून बापूगोखले ब्राह्मणवाञ्यास आपली स 
फोज घेऊन गेके. तेथे पोंचस्यावर बापूगोखल्यां चै थो- 
रले कुटुंब ज निवर्तल्याबदर मागे आदमी सांगितठँ आहे, 
सांचा मुर्गा गोविदराव बाबा यास क्षयाची भावना 
होऊन या समयी अत्तिव्यापति स्चाल्यामु्े देहावसान ज्ञे. 
मरच वय अवरा एकोणीपर वर्षोच होत. गोधिदराव 
बाबाची खी राधाबाई ही ओंकाराची कन्या या समर्थी 
पैधरा वषीची अपन ती फारच रूपसंपनन, सुलक्षणी आणि 
पतित्रता अशी होती. आपल्या पतीची अशी अवस्था पा- 
हून तिने सहगमन करण्याचा निश्चय केला, हा आपला 
नेम तिने श्वश्रुरादि सै आप्तांस मोव्या विनयनं कठ्वून 
सिद्धता करण्याविषयीं याची प्रार्थना केली. तिची बाव्या- 
वस्था पाहून सर्वास फारच वाईट वाटे, तिने सती जात 
नये हणुन बापूंनीं ब वाजीरावसाहेनानीं तिला पुष्कक 
सांगितङ, पतु या साध्वीच मन इहलोकच्या सौरूयापासून 
पराङ्मुखं होऊन परकोकच्या साधनाकड गुते. सव॑ मो- 

नणि 

१. पतिमरणानंतर परपुरुषास मुख दाखवावयाचें नाहीं करवा पर- 
पुरुषाचे मुख अवलोकनच करावयाचे नाहीं ! अश्चा प्रकारच्या न्ि्ा- 
च्या निग्रहावहन आमच्या था दैशंत सती जाण्याची चाठ पड्ून 
गेली असेल भसँ वाटते. सती जाण्याचं कृत्य धारिष्टाचँ असुन 



११० बापू गोखठे याच चरित. 

हपादयाचा परिथीगं के्थामुषटं कोणार्चैच सगणे रुचेनासे 
सरे. यरा तिं फारच आम्रह पाहून ला तशा दुः- 
खांत सर्वानीं असी वैत कैश कीं, तिच हणर्णे थोडसं 
संबणीरवरं ठा हणजे पोणुद्धीयैी हा नादं सुटून जा- 
इल. यावरून तिला बापू गोखले यांनी सागितठँ की, 
“आपणं ब्राह्मण ज्ञा्तीतीर पड, तरं सती जाणे तें कर्म- 
शास्र विधियुक्त श्नाले पाहिजे, शाख्नाथचे ग्रंथ तर स्वारी- 
बरोबर आणि नाहीत, तस्मात् ज॒नरास कारकून पाठ्वून 
शाच्राचे प्रथ आणवून नंतर विधिपूर्वकं अस्थिसमागमे तुखा 
मागैस्थ करू.' ही आज्ञा देकं ला सुशीखेनै उत्तर केँ 
की, अस्थींबरोनर सहगमन करणे शाखरसंमतच असेख तर 
प्रथ यतांच माद्ची रवानगी करून धावी, आणि तसे कराल 
ह्णून मला अभिव्चन चवे." बापूंनीं सांगितलं की, “उं 
परथ आरे हयणजे परवा तिरे दिवशी तुक्षी सखानगी करू," 
मुखीन वडि्लची आज्ञा पमाणं मानून फार उत्तम अह, 
प्रेतदहन करावे असं हणारी. 

बाजीरावसाहेषचि स्ार्त शाख्रा्थवि ग्रंथ किंवा 
दाल्ली नसती ही गोष्ट मोठे आश्वर्याची समजशी पाहिजे. 
कारण यांचे बरोबर सवे कांहीं असायाचें. यांची मिजाज 
किती होती है सर्वास ठकं आहेच. फार भिजाजी कोणी 
क्षाला तर यास बाजीरावसाहेनांचे नावाने हाक मार्दीत 
असतात हं सर्वास मादीत असेल्च. हा एक बाजीराव. 
साहेवांचा बेटाच आहे,” नतुह्यी तर काय, बाजीरावाचे नातूच 
दिसतां अशा बोरण्यांतील ह्यणी या यांच्या भिजाजीव- 
ल्रीच्या आंगीं मनोनिग्रह आणि पततिप्रेम असल्यावांचून तै घडाव- 
यार्च नाष. 



वाप गोखले याच चरित्र. १११ 

रूनच पडून गद्या आहेत. हं एक असो. दुसरं अमं की, 
बाजीरावसहिव शास्राचे व तब्रह्मकर्मीचे किती चहाते होते 
हे येर्थे नव्याने सांगावयासत पाहिजे अपं नाहीं. स्वाशै- 
बरोबर राछ्री, पंडित, तसेच सर्व प्रथ होतेच; पण मुरीर्च 
मन पार्ट ह्णन ही मसल्त केडी होती. असो. ती 
पतित्रेता साध्वी अल्प समजुतीची नसून दीर्घष्टी होती. 
तिनं असें केँ की, तीन दिवस पर्यत एकच जागी अन- 
पाण्यावांचून डोठे लावून बसली. आपके पति रिवभक्त 
होते हमणुन (ते निय पाथिव पूजीत अतत) राधावाई नेत्र 
ककन रिवाची प्रतिमा म्नात आणून ध्यानस्थ बस्ती | 
या तीन दिवसांत तिनं अगदीं हाल्चार देखी केली 
नारी | जणू काय देहापाून प्राण निर्व } फक्त देहमात्र 
येथं असून प्राण पतीसमागमे भ्रमण करावयास गे, 

तिरे दिवशी प्रातःकाीं बाजीराबसाहेव आणि 
बापू गोखले हे संकेताप्रमाणें राघधाबाद्वैपाशीं जाऊन तिचे 
मन वकविण्याविष्रयीं प्रयलन करू कागले, पण सवै व्यथै 
पेशन्यांनीं तर तिहा सांगितले की, तुला अलंकार पुष्कव्छ 
देऊन मोटी जहागीरही देऊ. तृ सती जाण्याचा आग्रह सोड." 
तिने पेशब्यांस उत्तर दिक कीं, भान्ने अलंकार आणि जहा- 
गीर पृं गेकी आहे; याचा उपभोग पेण्यास माज्गी सस्वर रवा- 
नगी केल्यास मी आपली उपकारी होईन.' यावर बाजीराव- 
सहेव तर निरुत्तर क्ले! पण बापू साहेनांनीं मात्र तिर्च मन 
किरविण्याची खटपट केली. बापू साहेवांस मोन्या न- 
स्तेने ती ह्णाटी कीं, (आपण एकवचनी, एकपत्नी वीरः; 
आपण एकर वेक युद्धात पटे पाऊरू टाकले तरते मार्गे 
न ेण्याविषर्यीं सवेथा आपला नेम. केव श्रीराम- 



११२ वाप गोखले यांच चरित्र. 

चैद्राप्रमाणें आपटे वर्तन, तस्मात् मी आपली सुषा अ- 
सून सत्कमे आचरण करण्याविष्थीं एक वे जो निग्रह 
केला तो मागें फिरविला तर आपले कुकास दूषण कग- 
णार नाहीं काय  यासादीं केलेला बेत सोडणं उचित 
नाहीं ¡ आपण एकवचनी असं ब्रीद बाठुगरे आहे, या 
अर्थी तिसरे दिवी मार्गस्य करण्याविष्थीं आपण दिके 
अभिवचन प्रांजल्पणे रोवटास न्याव !' 

असं तिच निश्चयाचं बोलणे देकून सर्वोसच अति वि- 
स्मय आणि खेद वाटला. तिची बाल्यावस्था, शहाणपण 
आणि सुंद्रपणा पाहून सवेजण दुःखडोदीं बुडून गेले | 
आतां सिद्धता करणें चुकत नाहीं असं समजून मंडप व- 
गरे घालून तयारी क्चाल्याच तिला कविर. राधाबाहैनं 
ते एेकर्ताच मोक्या आनंदाने उदन लागलैच शुभ्र पातक 
परिधान कर्न कपा्ढीं कुंकवाचा मठ्वट भरा, नंतर 
सवे अलङ्कार कादून बराह्मणांस व सुवासिनी बायकांस 
साचा धम्मं केला. आणखीही द्रव्य श्वद्युरापासून धेऊन 
बराह्मणांस वाटले, नंतर हातीं पंचारती धेऊन धरती 
तवे वडील मंडटटीस नमस्कार कर्न, श्षाके अपराधांची 
कषमा करावी अशी प्राथना करिती क्चाली ! 

हा सवे प्रकार पाहून मंडी तटस्थ न्ञारी } कोणा- 
व्या तोंडून शब्द निधेना ! गर्हिवर दाटरून येऊन सर्वचि 
त्र पाण्याने भरून गेङे ! ! ती सर्वाचा निरोप ॒षेत अ- 
पतां णुं खगली कीं, भमी आतां पतित्वा करण्यास ग- 
मन करते. मजवर लोम असूं यावा. हँ तिच बोरे 
कुन स्वैत्रांस दुःखाच्या उकल्या येऊं लागस्या. ती साध्वी 
तीं आरती घेऊन मंडपाजवठ आली, नंतर भंडपाचे 



बापू गोते यांचे चरित्र, ११६ 

चारी बाजु दीप प्रज्वलित करून बाहेर काकडा दिला | 
मग रगङीच अस्थि घेऊन आंत गेली, आणि मुखावरं 
पदर घेऊन शयन करती द्ाटी |! सवै सरदार आणि आ- 
समंताद्भागांतीर लोक हं पाहून विस्मय करीत आहित, तों 
इतक्यात उ्वालांचा भडका होऊन मंडपाची रक्षा क्षारी। 
या वेन्ठीं बापू गोखल्वांस परम दुःख ज्नालं! या राधा- 
बाई माउलीचें देऊव्छ ८ थडगेँ ) ब्राह्मणवाडं येथे असून 
ती नवसाला पावते असं तिकडीर रोक सांगतात. वरीक 
मजकूर लिहित असतां आमच्या पेरशन्यांच्या कुरव्टातीक र- 
माबाईं साध्वीची वारंवार आघ्वण होऊन व्या खरीरत्नाचें 
मोठे भूषण वाटते. जिच्या मरणानें सवै पुण्यनगयी 
दुःखित ज्ञाठी तिची काय सामान्य योग्यता समजावी 8 
थोररे माधवरावाचे नाटकांत तो प्रकार इत्थंभूतं 
रेखला असून या उभय च््ीपुरु्षांची कशी प्रीति होती 
हेही लात किहिके आहे. 

२९. हें वरी सर्वं ङत्य आटपल्यावर दुसरे दिवरश्षी 
बाजीरावसाहेवांनीं तेथून कूच केठे. मुन्ठा नदीपर्थत उ- 
तर दिरेस जाऊन पुनः उर्टरून ब्राह्मणवाङ्यावरून ज्ु- 
रास जाऊन तेथून फुलगावीं मुक्काम कैला. नंतर ते- 
धून निघून साक्प्याचे घाटानें कनोटकात जाण्याचा वि- 
चार ठरविला. त्या बेताप्रमाणें कूत्च केठे. 

त्या दिवक्षी प्रातःकाीं पेशन्यांचें सन्य चारत असतां 
त्यांची व इप्रजांचे पठ्टणीची मार्गात गांठ पडली. इमे. 
जांची एक पायदरछ पक्टण, दोनन्ञँ स्वार, आभि दोन तोफा 
याप्रमाणे नगराहून नैधन पुण्यास जाण्यासार्दीं निघाठे, प्रहर 
दिवस्ताचे सुमारास कोरेगांव सोडून मुक्तामापासून कांहीं 
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अंतरावर इग्रेजांची पक्टण चारी असतां पेकाव्यांचे पौ- 
जने येऊन तिजवर हदा केला. हा आकस्मिक प्राक 
पादून द्या परूटणीवरचे साहेब हे घाबन्या घानन्या प्रकत 
जाऊन यानीं तात्का कोरेगांबांतील मजबूत बाड पादिके। 
कायात शिरस्यावर इग्क्शांनीं पेशन्यांचे फौजेवर तोफ 
चाक् केटी. या ठटाइत इंग्किशांकडीरु लोक थोडे अ- 
सून पेश्रन्याच्या पुष्क लोकांशीं ल्टङे; या वेटीं पेरन्यां- 
कडीर रोक सुमारे दिडन्ञे पडङे; आणि इमेनांकडीर चा- 
रशांवर पडङे. अस्तमानपयत लढाई चाट होती. सांज 
क्ञाल्यानंतर पेशव्यांकडील ल्ेकानीं इग्लि्षांस केोरिगांवांत 
सोडून देऊन आपण राजवाडी यें मुक्काम केला, या 
कुढाईविषयीं इग्किशिखो काचे केख कसे आहेत त्याचा मासखा 
पाहण्याची वाचकांस संधि सांपडावी अन्नी आमची मना- 
पासून इच्छा आहे. त्यांत कपतान स्टांटन आणि पेटि- 
सन यांची विरोष वाखाणणी केडी आहे. तितकी आमच्या 
बलररीत आद्रव्टली नार्ही. असो, एकंदरीत या ल्ढाईत 
इग्लिश्ांकडीर नाज्ञ फारच काका, व याची जी त्रेधा 
उडाली ती संगतां पुस्त नाहीं | इतका अपमान यांचा थो. 
डेच वेवं ज्ञा असे. ही लढाई सन १८१७ चे देवटाल 
दिवर्ची ज्ञाली. या रुढाईत बापरू गोखल्यांनी ब द्याया 
आरनांनीं पुष्कर पराक्रम केला. असो. वरी कख व भ्रांट- 
इफरूत मराल्यांच्या बखरींतील ठेख पाहून खरा कोणता 
पानावा, ही प्रथम आदम रका प्राप्त श्चा; कारण 
छपील पृ्तकांतील, यतून सरकारी अम्मङ्दाराचा लेख, 
आधार अक्षव्यार्वाचून किहिका नसेर असं आह्लांस प्रथम 
वाटङ. भून सन १७७९. चे जानेवारी महिन्यात ब्रडगां- 
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वची लढाई इप्रेन आणि पेवे यांजमर्ध्ये ्ञाली होती, तिचा 
अभिप्राय भ्रांटडफसहिवांनीं आपल्या पृस्तकांत काय दिला 
अहि तो आक्षी कादून पाहिका; तेन्हां तर या ञेखीची 
असत्यता पूरणैतानेँ आह्यांस भासली † वडगांवचे रढाईवि- 
र्यी आद्यांस जी माहिती अहे ती अशी की, इग्रेज कर्क 
राघोबादादास वेऊन बोरधाँट चदून वर अके ही ग- 
तमी नानाफडणविसांस कˆच्छव्यावर त्यांनीं सवे सरदा- 
रचे मतान ढाई देण्याचा बेत करून मागत पनास ह- 
जार छोकांनिशशी इप्रेजांकडीर लोकांस तलेगांवाजवठ अड- 
विरल, वेशम्यांकडीरु फौजेत सेनापति खुद महादजी शदे 
हे अप्रून यांनीं इग्रेजांची लया प्रसंगी अशी खोड मोडली 
की, स्यां पठतां पठतां पुरेवाट केी ! दष्टुर फांकंडा 
मरा गेद्यावर इमरेजांनीं आपल्या तेफा वगैरे जड सा- 
मान सै तठेगाव येथील तन्यांत बुडवून माघारे तडक 
भब्ईचा रस्ता धरिला! इमेजांनी राश्री आधारंत बारा वा- 
जतां पठ काटल, पण रियाच्या लोकानीं रयंस्ि गरदन 
खूप चोप दिल; आणि आपणास पाहिजे तस्ता तह क- 
खून घेतला. व्या तहांत राधोना रियचे स्वाधीन क्षल. 
भडाच किह व रोकड एेवज रिद्ास मिटा | बद्ध ग्र 
हस्याचे तोडूम तर असे पेकिले आहे कीं, वेडगीवचे क- 
ढाई सारखी दुर्दशा इमरेन सेकांची तर कधीच उडाी 
नसे. पण मरान्यांच्या बखरीत भ्ंथकारानं जो मजकूर 
छिहिला अहि तो अगर्दीच उडषाउडवीचा अभून आपस्था 
देशबधचँ उण ह्ञौकून नेण्यासार्हौ कहिला आहे हे को- 
णाही विचारी पुरूषास वाटल्यावांचून राहणार नार्ही. 

दुसरे दिवी रांजवाडीहूम निधून सर्वं . तेना जेजुरील 
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गेली, आणि तेथे मुक्काम केका. या वेवं पेश््यांजवव्ठ 
उत्तम प्रकारचा बंदोबस्त होता, या मुक्तमीं बाजीराव- 
सहेन पेश्वे, बापू गोखङे आणि निपाणकर यांनी 
असा विचार केका कीं, पुण्याहून निघते वेकं पादक 
परूटणी वैरे फौज वेगढ्ी कादून मागें ठेविरी आहे, व 

आपरेबरोबर फक्त स्वार आहेत, यासादीं मागें ठेविर्लीं 
पायदक परुटणें निपाणी मुक्कामीं बोलावून घेऊन सवै 
फौज एकत्र करावी आणि एक जबरदस्त लढाई ईमेनांरीं 

देऊन यांचा पराजय करून टकावा. तोपर्यत दीं 
जी आधाडस पौन चाङुत अहि ती स्वारीसमागमे चा- 
ल्वावी; तसेच विचुरकर आणि रामच॑द्रप॑त सुभेदार 
हे इग्क्डि फौनेच्या पष्ठभागीं चाक्तात तें यांनीं अग्र 
मामीं असाव; पण निपाणीस दाखल होतांच विचुरकरां- 
नीं येथँ येऊन मिक. या बेताप्रमाणें पेश्न्यांची फौज चाङ् 
क्ञाखी. सर्वं स्वारी सार्प्याचे घाटनिं उतसू्न पाडग्ीस 
मुकाम करिती क्ली. इकडे विचुरकर जेजुरी येथेच 
ईग्कि् फौजेचे आघाडीवर राहिके, कोरेगांव येथे जी 
इंग्लिरांची थोडी फौज शिक्क राहिखी होती, तिला एङ् 
फिन्स्टन साहेब आपल्या सेनेसदहित जाऊन मिक्छाङे, व 
सर्वं भिदन कोरेगांगीच ते राहिले. यामु विचुरकरांसदी 
तेथेच राहणें भाग पडे. 

२९१. इकडे कर्नाटकंत मद्रास येथे कांहीं ईग्किशांचीं 

परूट्णे होती यानीं पेशन्यांची फौज पाडठीवर उतरी 

होती ह्या शोध जून त्यांजवर छपा धाक्ण्याचा मनसुना 
केका, कांहीं पकटणें व स्वार मिटून चार हजार लेना ए- 
कद्म निध्रून दीडप्रहर दिवसाचे सुमारास पेशन्याचे तव्म- 
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ब्र येऊन उतरी. देउरणांव येथं पेशब्यांचे कांहीं स्वार 
छनिन्यांत होते ते ईग्लिक् फोञेनँ पाहून त्यांच्या पाठोपाठ 
ते घोडे टाकीत चार्के. इतकी जल्दी करण्याचे कारण 
भसे कीं, पेशन्यांस छाप्याची बातमी समजण्याचे पूर्वीच 
अचूक जाऊन आपण हटा करावा, अश्ली व्यांची इच्छा 
शती. अशा उत्कट आशेन इग्लिशि ऊोक पाडक्तीवर जा- 
ऊन उतरे; तो ते जाऊन पोंचण्याचे पूर्थीच पेशवे प्रातः- 
काछी कूच करून निघून गेखे होते. याप्रमाणे ईग्किशांचा 
हा बेत तर फसला. आपल्यावर छापा येत होता तो चु- 
दून आलेल्या फोजेचा मुक्ताम आज पाडट्टीवर आहे ही 
गोष्ट॒पेशव्यांस बातमीदारांनीं तात्काक्छ समजावली. पे- 
शवे दररोन प्रातःकाली भोजनाचा बेत उरकरन पधरा 
कोसाची मजर मारीत अप्त. ही छाप्याची बातमी एेकून 
्रीम॑त हुषारीने चारूत असत. वरीरु नवीन ५ न 
आ्टी फौज श्रर्मतांच्या मागोमाग चाट क्ञाटी. यामु 
्री्मतांस जवणास देखीर फुरसत मिकेना. मार्गत चा- 
रुण्याचे श्रम विशेष पडून विश्रांति तर अगरदीच नाहीं 
भसे कञाले. जे विश्राति घेण्यास उतरावें तेथें पाटीवर 
ईग्किशांची सेना आहेच | 

विचुरकर आणि सुभेदार हे येऊन मिक नारी, 
र पायदठ येणार होते तेंही आक नाहीं क्षणून निपाणी 
पथे लढाई करण्याचा जो नेत ठरला होता तो निष्क 
राला. कर्नाटकाची बारी उतरून गेल्यावर विचुरकर 
माणे रामच्द्रपंत सुभेदार हे फौजेसुद्धां श्ीमंर्तास्त ये- 
न भिन्मरे, पर्दे जमखिडीची नारी उतख्न पेशब्यांची 
व्व॑परौज आलीकडेस आरी. यचि मागे इग्लिरशाची 

१३ 
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फौज होतीच. यांचे स्वार दोन दोन कोसपर्यत आपदं पल- 
टे सोडून पेश्यांचे फोजेचा पाठलाग करीत. हा त्रास 
पाहून बापू गोखे यांनी असा संकेत केला की, बारी 
उतरतांना शत्रूवर हदा करावा, यासादीं बापू गोखरे, 
विचुरकर, निपाणकर आणि सुभेदार यांनीं एके ठि. 
काणीं मृक्ाम करून श्रीमंतांची सडी स्वारी मात्र भिरजेजवट 
उगार गांवीं मुक्तामास गेली. दमेन बारीखा्लींच राहिले, 

कोरेगांवीं षएटफिन्स्टन साहेब लष्कर सुद्धां ` होते. 
( दे एटरष्फिन्स्टन साहेव कोण याविषयीं कोणलयाही वा. 
चकास भ्रांति पडे अते वाटत नाही, मवई येथीर ष्टौ. 
नहार्छ'त॒ या शएट्ूफिन्स्टन साहेांचा पुतव्ा शुभ्र सं 
गमरवरी दगडाचा जो आहे तो वहुतेकानीं पाहिखाच 
असेल. ) असो. व्यांसही पेशब्याकडीर सवे धटवटना 
समजली. उगारगांवीं श्रीर्मतांची सडी सवारी आहे, हणुन 
छापा धारण्याकरितां स्वेरेने जाऊन दाखल ज्ञारे. पण ए 
दूषिन्स्टन साहेब उगार गांवीं दाखल होण्यापूर्वीच बाः 
जीरावसाहेवांची स्वारी तेथून निधुन गेली होती; बा 
जीरावसाहेब साताय्याकंडे चालते होऊन इप्रेजांचै ल. 
ष्कर आमच्यामागें लगङे आहे,. असा निरोप बापु गोः 
खले आणि निपाणकर यांस कठविखा. हे रेकून बा 
पू मोखे बाजीरावसाहेनांस मिटण्यासा्ठीं, मागील 
ईमरेनांची फोज बारीखाडीं होती तिची आस्था सोदून स 
त्वर जे निघले तों यांची व इग्ेजां चे फोजेनची भिरजेजबटः 
साक्गावीं गांठ पडङी. त्या समथ बापू मोखढे यांनी 
स्वतांची फौज येऊन इंग्लिश फौजेवर हह्धा केला; आणि 
ल्या पौजेची नाप्ताडी अतोनात कर्न टाक. निवाण 
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कर मागे सिरे होतेते या समीं तेधं आणवून यांस 
बापुंनीं शत्रृवर चाल करण्यास सांगितलं. शाक्रे स्वार 
तेथे नसून फक्त पलटणी मात्र आहेत, या अर्थौ ही वेक 
हहा करण्यास फारच उत्तम आहे, अतएव ही संधि दवडं 
नये,' असं जरी बापू गोखल्यांनीं सांगितलं तरी निषा- 
णकरांनीं तें न रेकून र्रूची फीज सोडून ते दोन तीन 
कोसांपलीकडे जाऊन उतरले, 

सातारकर महाराजांस बाजीरावसाहेवांनौ पूर्वीच 
वासोटा किट्टयावरून आपल्या बरोबर घेते होते. ते महाराज 
आपल्या परिवारासुद्धां पेश्चव्यांचे गोटात असत. बाजीराव- 
साहेब साताज्यास मुक्रामास गेके, इतक्यात रात्रूची फौज 
कोरेगांवावर आी. मग सार्प्याच्या घाटानें उतरून अ- 
उचणीतून पार निघून जवं हणृन श्रीमंत वसंतपचमीस 
अकरूरुण येथे निघून गेले. श्रीमंत स्वर निघून गेले है 
फार चांगे क्राङे; कारण ती जागा पराकाष्ठेची बिकट 
अतुन डौगराव्छ अरण्य; नांदगिरी किट उजवा राहून 
डवे बाजूस चंदनवेदन किल्याचा पहाड; मधून रस्ता एक 
कोस रुदीचा; तीन कोसपर्यत अशा अडचर्णीत बाजी- 
रावसाहेनांस अडवून गांठे ह्यणून इग्रेजांनीं मसल्त 
केरी होती. ती मसख्त गोखरे यांस समजून रानी 
नांदगिरी किल्छ्यानजीक इमरेजांचे फौजेवर हा केला. 
यामु इप्रेनांस ल्ढादईकडे गुतवून बाजीरावसाहेव 
तर पार निधून गेले. देउर गावीं अडीच प्रहर दि- 
वसास  इगरेजांनी मृक्षाम केला. निपाणकर रात्रूचा शह 
सोडून नांदगिरी किल्टवाचा डोंगर डावा टाकून किन्हचे 
खिडौने पार निधून गे ! गोपाऊराव पठवर्धन जम- 
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श्िडीकर आणि बापू गोखले तेथच रादिरे होते. 
त्यांचा मनोदय पुं जाण्याचा होता, परंतु देउर गां रज्र 
होते क्वणून पार जाण्यास हिय्या चालेना- तत पु 
जाण्याचा इलाज करून ईग्किशि रष्कर उजवे धेऊन 
चंदनवंदन कि्टेयाचे बाजुने चालते क्ञाठे. इतक्यात गो- 
ज्या स्वारा बापू गोखङे व जमखिडीकर यांजवर धांवा 
केला; गोखरे व पटवधैन यांच्या रोकांनीं हा अडच- 
णीती हदा पाहून धाबरले आणि उयास जिकडे मार्गे 
सांपडल तिकडे पट्ून जाऊन चंदनवंदनच्या पहाडावरून 
ते सर्वं वाघुलीकडे उतरले. बापू गोखले यांजजवठ 
पंचवीस स्वार आणि जमखिडीकर यांजपारशीं दहाच 
स्वार असून ते अढठ् उभे रादि. या प्रसंगीं बापू 
गोखले हे ईग्लिशि लोकांचे हातीं जिवंत सांपडावयाचे, 

लाची व रा्रूची सारी दोनशे हातांची तफावत ! पण बापु 
गोखखे जे इग्लिशांचे शत्रु ते हेव असे यांतून कोणा- 
काही माहित नवते; यामुके आणि तोफेपुदं येण्यास इमे 
जांकडील कोणीच माणुस धजेना यामुे बचल! असो. 
बापू गोखछे तेधून निघून दुसय्या घांटाने उतंखून दुसरे 
दिवक्ञी अकरूरुण येधं श्रीमंतांची स््रारी होती तिका जा. 
उन मिक, लया दिवक्ञीं वसंतपेचमी होती ह्णून 
सणाचा मोठा थाट करून श्रीर्म्॑तानीं रंग केका || 

२७. दुप्रेजांची फौज मागें न येतां सार्प्याचा घाट 
उतस्न निरा नदीवर तिने मुक्ताम के. श्रीमंतांची 
स्वारी अकूरण येथे असर्ताच लांस त्रिबकजी इंगसे हे 
दोनशे स्वारानिरीं येऊन मिढाङे. तसेच पांच पडा- 
रीदी येऊन मिलक. पुटं विचुरकर आणि सुभेदार 
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हे शत्रूचे अग्रभा्गी तोंडावर टेवरून खाशा स्वारीबरोबर 
बापू गोखले आणि निपाणकर हे फौजेसुद्धां असून ते 
कूचदरकूच सोल्यपुरापर्यत जाऊन तेथें दोन तीन दिवस 
मुक्ताम केला. 

या चरित्राची पृणता होण्याकरतां येधं बाजीरावसा- 
हेव पशवे यांची कांहीं विरोष हकीकत सांगितली पाहिजे. 
नुकते वर जे दयांच्या स्वभावा वणन केे आहे लयावरून 
माभिक वाचकांचे ध्यानांत रावबाजीचे गुणदोष येऊन 
चुकतील्च. असो. “ ओरंगजेब कपटी व दुर्व्यसन 
होता हणुनच लाच राञ्य गेटे हणुन मालकम सादैव ह्- 
णतात, पण॒ बाजीरावसाहेव यानजपेक्षां शंभरपट घा- 
तकी व कपटी होता.” लास कोणाचा विश्वास ह्णन 
येतच नसे. पदरच्या बहुतेक सरदारंच्या लानं नहा- 
गिरी नार्हीशा करून टाकल्या होया. कोणावर कांहीं 
कोणावर कांहीं असे दोष कादून सवेच सर्दारंच्या जहा- 
गिरी जप्त कराव्या अशी याची फार वासना होती! या 
मुढे सवे सरदार व योद्धे यास पाण्यांत पाहत होते. आ- 
णीबाणीचे प्रसंगीं रावबाजीस पदरच्या मेडकीनी सोड्न 
दिखे. एक बापू गोखले मात्र रोवटपर्येत उपयोगी प- 
डले. अपसो. बाजीरावसादेब यांनीं नवीन फौज पु- 
ष्कठ जमविली. त्या वेलीं जे शहाणे सरदार होते ते ह्- 
णाङे कीं, तुह्ी गोविदराव बापू काङे बारामतीस आ- 
हेत यांची या कामात मसक्त ष्या. कारण सखाराम 
बापू, नानाफडनवीस इयादि मुत्सदी मंडठीपैकीं का- 
ठेच कायते एकटे हीं हयात आहेत. या सरदाराच्या 
भूचनेवस्न बाजी रावसाहेवांनीं गोर्विदराव बापू काले 
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यांस मोव्या इतमामानें पुण्यांत बोलाविटे. काठ हे पुण्यांत 
आल्यावर ते आपल्या नदीकांटच्या वा्यांत रादि, काठे 
पुण्या आले अहेत ही गोष्ट बेटावर एस्फिन्स्टन् सा- 
हेरा ककली. व्यामुब्े ते फार ॒चितेत पडले, कारण 
ते साहेव जुन्या मुत्सदी मंडव्डास फार भीत असत, असो, 
बाजीरावसाहेनांस यांनीं क्वि कीं, ^काठे हे तुमच्या 
विरुद्ध व तुमच्या बापाविरुद्ध ञ्या मस्ती च्ञाल्या यापिकीं 
असून तुह्मी त्यांस पुण्यापस्त कसे येऊं दिर हें बडसाहे- 
वाचं बोरूणं बाजीरावां स खरं वाटले आणि त्यांनीं तीन 
दिवसपर्यत का््यांची गांठ येतली नाहीं ! शेवटी “काठ हे 
नारामतीस जाण्यास निघाले हमणुन त्यांस एकदांचं वाङ्यांत 
बोलावणे पाठविले. काठ हे मेटीस आव्यावर बाजीराव 
साहेनांनीं त्यांस इपरेजां विषयींची मसलत विचारली. कारि 
यार्नी सांगितङे कीं, ‹ तुली तूर्तं ल्टाई करू नये. का- 
रण इमरनांशीं गांठ आहे हं पक्व समजा. तुद्यास कोणीच 
सरदार अनुकूक् नाहीत, तुह्यास इमरेजांविषयीं बाहेरची 
नातमी नार्ही- तुमचा तंग तोबरा लिकाणावर नाही. 
दिप एवढा जबरदस्त योद्धा असूनही त्याचा पिद्ठा पुरवून 
ईप्रेजानीं व्याचा शेवट कसा केरा? रिपूच्या ल्ढाईत मी 
इमेजांबरोबर होतों त्या वेर्कीच यांचा पराक्रम पाहिला, ते 
मुशाफर असून त्यांचे नेट व उत्साह व॒ कवाईत ब॒दार- 
गोढ्ा वगेरे सरंजाम कांहीं अषटीत आहि. तदटेमांक- 
नर जेन्हां दादासाहे्ांपत घेऊन इमेज आङे तेब्हां त्यास 
परत धाल्विण्याप्त नाना फडनविसांस केवदढी तयार 
करावी लागली | इमेन आल्याची बातमी नाना देवपूजा 
करीत असतां त्यांस कठी. ती रेकल्याग्चेवर नामाचे 
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काठजानें ठाव सोडला, आणि हातांतील अभिपेकपात्र 
एकदम खारीं पडले. असो. द्या गत गोष्ठी आहेत, या 
वेल्धयक्षां हषी तर इग्रेन दसपट बठवान श्चाञे आहेत. 
सवाई माघधवरावाचे जन्माचे सालीं इपरेनांनीं ठँ आणि 
सा प्रांत नाना फडनविसांपासून घेतला, व रामाजी म- 
हादेव बिवल्कर यांचा मुरगा आनंदराव सुभेदार कल्याण- 
कर पद्छून पुण्यास आल तो महाल परत कोणाच्यानेच 
धेववला नाहीं | यासाटीं तुली तुते इग्जांशीं तह करून 
ध्या. नागपुरकर, होव्छकर इयादि सरदाराचं रेक्य करा, 
तसेच निजाम जर अनुकूठ होडल तर ॒ यास साह्य घ्या, 
कवाईइती परर्टणें तयार करा. मग जर मसल्त सिद्धीस 
न गेखी तर मला विचारा. पण या सवै तयारीस दहा 
बारा वर्षे कागतील. रिदाची फोज व गंगाजठी तुमची 
आहे ती पौन व तो पैसा आपलेजवठ करा, इतर्व 
करून मग इम्ेजांीं क्टण्याचा घाट घाल; तोपर्यत उ- 
तावली करू नका.” इतके सांगून गोविदराव कृष्ण 
काठे हे बारामतीस्त निघून गेले, पुं मातक्यान बापू 
गेखल्यांची ब बाजी रावसाहेवांची गांठ पडली. तेन्हां 
कारे यानीं सांगितर्ली मसल्त बाजीरावसादेनांनीं 
गोखस्यांनवठ सांगितखी. ते रकन बापू गोखङे ह- 
णाङे की, शूुप्रजांची निशाद काय असं बोल्णे ्षा- 
स्यावर बाजीरावसाहेव काय ! यांस मोन्या सांबाचा 
अवतार क्षणुन लोक॒ हणत असत ! याजवङ शह्यणा 
मंत्री कोणीच नता. चितोपंत देशमुख व सदाशिव 
माणकेश्वर मेल्यावर सर्वं॑घोटाठा क्षास होता, ला स- 
मीं पेशवाई नष्ट होण्याप् बापू गोखखेच कारण क्षा 
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असे किव्येकांचं मत आहे. बापू गोखङे यांची उता- 
वटटीची मसरत ज्ञाटी नसती तर आज पुण्याचं राञ्य 
कायम असते. ग्वाद्हेर, इंदूर, बडोदे, हैदराबाद इत्यादि 
टिकाणचीं जक्ीं राज्ये आहेत तसेच पुण्याचेंही असते, 
परंतु विचाराअंतीं अपतं दिसते की, या अवेश्ाखा वाटेकरी 
बापुपक्षां बाजीराव अधिक आहेत. बाजीरावसा- 
हेब होता यपेक्षां थोडा जरी अधिक शहाणा राजा अ- 
सता तर ही गोष्ट घडून येतीना. पण बाजीराव केवकं 
पट्टपुव्या, बायक्या, बदुकीच्या बारास भिणारा, अभद्र 
कपाठचा, असा पडला! पत्रिका पहाणे, अनुष्ठाने करणें 
हे नाद लास फार ! ते ब्रह्मवर्ती गेल्यावर देखील सुटके 
नाहीत ! बाजीरावांस वाटत होतें कीं, ग्रेन खडकीवर 
आहेत तेथून गेडे क्षणे जाट! ! बापू गोखले शुर मात्र 
खरे; लांस मुत्सदीपणा नवता ही गोष्ट पुर्टेही प्षांगण्यांत 
येईल्च. यांस इरेजांचे बव्चा ष कवाईतीचा अटोका 
तशीच देशातील बातमी नवती असं दिसते. पणते 
शुरत्वाविषयीं प्रकषिद्ध आणि केवकं स्वामिभक्तीस्तव रणति 
पडे ह्मणून यांची कीति चिरकाठ राहीरु. बापू गो- 
खे प्रथम जेन्हां पुण्यास्त आञे तेन्हां सवाई भाधवराव 
गादीवर असून राञ्यसूत्रे नाना फडणविसांच्या स्वाधीन 
होती. या वेढीं बापुंचे हातानं कितीक शुरतवाचीं 
कामे क्ालीं. कितुरकरांचं बंड, काटक लोकांचे वंड, 
सचीवांच बंड, रामोशाच बंड अक्षीं तर कित्येक बंडं 
लया्नीं मोड्न टाकर्छी. यांत गोखस्यांचा पराक्रम व 
नाना फडणविसांचा योजकपणा हे दोन्ही गुण एकदम 
प्रकट षार. ` सारांश बापू गोखल्यांसारला सेनापति 
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बाजीराव खेरीज कर्न कोणतेही धन्यापार्ञं असता तर 
लीकिक विरोष मिक्विता. पण बापूंनीं अशा आंधार- 
पाच्छाईृत देखील आपला पगडा खारीं पडू दिला नाहीं 
हीच विरोष गोष्ट ह्यटली पाहिजे. कारण ला न्नोटिग- 
पाच्छाईत राजदरवार कसे होते ह्यणाल तर पूर्वी कठ्वि- 
स्याप्रमाणेँ मुक्तमालेतील राजमंडल्छाप्रमार्णेच बनून राहिले 
होते. बाजीरावसाहेन हा मयानकाचा अवतार | केव 
मूखरिरोमणीचा कारभारी ! ! गहिणाजी हजरे कुंजर, 
चिमणाजी नारायण, राहतेकर, आवटी, निपाणकर इलयादि 
माणसे मोठे हुदयावर आली. सदाशिव माणकेश्चर हे राज- 
धुरंधर बनले. अची स्थिति असतां ज्ुने कारभारी जने मु- 
त्सदी कोनाकोप्यांत पडतीर यांत नवते काय चखि- 
यांचं सवे शहरात प्राबल्य ! राजे अशाश्वत बुद्धीयै मग 
राजदरवार ते काय | अशा ठिकाणी गोखल्यांचं शुरत्व 
काय कामाचं | सन १८०२ साठी वसं मुक्कामीं जो 
तह न्ञाला तेन्हांच स्वराज्य नष्ट क्षां | रदे होव्ठकर 
या तहाचं वतमान करून फार खंती ्चाले. वसे 
तहांत अट जिदहिली होती तीप्रमाणें शिदे, होठकर यारी 
निराठे तह इम्जांनीं करून घेतले, पुं सन १८१२ 
मध्येच पढरपूर मुकामीं एटफिन्स्टन साहेनांनीं सवं स- 
रदारंशीं निराठे बोल्णे केले | सन १८०४त बापू 
गोखले पुण्यास आले तेन्हांच पेरवाईंस प्रहण कागून 
चुकले होते. पृण खम्रास मात्र होणे उरङे होते. सन 
१८१३ त बापू गोखल्यां चा तैनात जाफता जाल. 

रोवठील प्रसंगीं स्वे सरदारांचा बेत असा ठरस 
होता की, सोलापूर येथं इप्रेजांशीं मोटी क्ढाई द्यावी, 
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सरदारांस पटण्याचा फास्व कंटाव्ला आला होता. 
लया बेताप्रमाणें पानशांचा तोफखाना सोरापुरीं रवाना 
ज्षाख होता. पटवधैन मंडन्ी ही सोलापुरास आली होती. 
बापू गोखल्यांनवव्च्या गोसांब्याच्या व आरनांच्या पक- 
टणी सर्वं तयार होऊन राहिष्या. ही र्टाई श्चालखी असती 
तर इमेजांस कदाचित तड मागे फिरविणे भाग पडले अ- 
सते; कारण या वेलं ्ढाद््ची सवै तयारीच मोटी विल- 
क्षण होऊन राहिखी होती. पण कममाची गति विचित्र| 
बाजीरावस्दहिन सोलपुरीं थबिनात; ते पदं लगले। 
यानीं सोलपुरस दम काढावा ह्यणून सरदारांनीं पृष्कक 
प्रयत केके पण ते व्यथ [ | 

तेथून श्रीमंत फिरत फिरत राजा्चीं मुरं बरोबर घेऊन 
गोपाक्ाचे अष्टीवर रात्रीं मुक्षामास गे. (कुड स्टेशनाहून 
पंढरपुरास जाताना अष्टी मध्ये आहे.) शके १७३९. माघ 
इद्ध १४ रोजी अष्टा मुकाम स्षाला. रामचंद्रप॑त सु- 
भेदार ब कांहीं स्वार मागे होते. बापू गोखछे व साची 
ल्री यमुनाबाडई व सातास्चे रजे व॒ यचि विहलपंत 
दिवाण हे बाजीराव साहेनांबरोबर होते. प्रातःकार हो- 
ण्याच्या पूर्वी जेवणाचा बेत उरकून श्रीमंताचा पुं जाण्याचा 
विचार होता. पाहतात तों जनरल लछायोनेर स्मिथची 
डेढ चाल करून येत होती या टोकीतीक तेफेच्या अ- 
बाजाचा कानोसा दोन कोसांवख्न आला. तो रेकून श्रीम 
तांनवठ चापू गेले, आणि ह्यणारे कीं, (आपण आजपर्यत 
पठत आलं. परंतु आतां पदं नये असे म्नात आहे. बा- 
ज्ीरावसहिनांनीं गोखव्यांचा तिरस्कार केला, आणि 
सणाले कीं, ^लढाईची मसलत तुद्ी दिली, आणि आतां 
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लयामुढे आमच्या जेवणाखाण्यास देखी हरकत पडते ! !' 
ते रेकून बापँस राग येऊन णाल कीं, (आपली जरी ल- 
टाङची समती नसी तरी मी क्डाई देणार ! आतां पठत 
नाही.” इतकं बोलून बापू आपल्या गोर्टांत येऊन द्ांनी 
तयारी करण्याचा हुक्रूम दिला. ला वेव्टीं श्रीमैतांजवव्छ नि- 
पाणकर बसे होते यांस श्रीम॑तांचा बापू गोखल्यास म- 
दत जाण्याचा हुकू ज्ञाला. पण याप्रमाणे कोण मदतीस 
जार ! विच॒रकरांचे कारभारी बारोबा ताया आणि राम- 
चेद्र व्यंकटेश सुभेदार हे नेहमीं श्रीमंतांजवठ असून यानीं 
दग्लिशांविषयीं पेरर्ग्यांस बातमी देत जावी ; आणि ईग्लि- 
शांपासून रक्षण करीत जावे, अशी आज्ञा होती. कारण 
बापू गोखले नेहमीं दरेनाचे तोडावर राहत असत. पण 
या प्रसंमीं रविचुरकर आणि सुभेदार रस्ता सोडून घाट च- 
दून विटेरगांवास गेले. इग्रेन मागें वेक्रापुरास होते. तेथून 
ते रात्री अष्टास पंधरा कोस दूर मुक्घामापस्त येणार ह्यणून 
बातर्म होती. बापू गोखल्यांचे गुप्त बातमीदार होते 
यांनीं प्रन वेचापुराहून निघाल्याचा मजकूर कट्टविखा. 
व याप्रमाणे जनरल स्मिथची टोढ्धी दोन कोशांवर आ- 
स्याचें वर कठ्छविलच आहे. 

सन १८१८ तीक फेब्रुवारी महिन्याचे १९. वे तारखेस 
सहा घटका दिवसाचे सुमारास दोन स्वार बापू गोखछे 
यांजकडे दौडत येऊन यांनीं बातमी सांगितरी कीं, इप्रेज 
नजीक आले आहेत ! आमच्या मागे दोन गोरे स्वार ल- 
गजे असतां आह्यी मोक्या त्वरेनं आपलेकडे आं आहो. 
तेच स्वार बापु गोखल्यां नीं श्रीमेतांकडे पाठ्वून यांस पुढे 
चाद होण्याची वर्दी ककविखी. इतक्यात प्रहर दिवसा 
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सुमारास ईश्ल्शिांचे दोनशे स्वार दोन तोफा ङष्कराचे प- 
श्चिम बाजूस अधे कोसावर येऊन खाडकन उमे राहिले | 
बापू गोखरे यांस पादून अश्वारूढ क्षारके आणि श्रीमता 
कंडे जाऊन विनंति केटी कीं, ईग्किक्ि फोज तर येऊन 
उतरली आहे, आपली सवारी सत्वर चाख्ती ब्हावी, मी 
रढाईस जातो. * या वर बापू गोखल्यांची व बाजी- 
राव साहेवांची पुनरपि भेट क्षारी नाहीं ! ! असो, बापू 
साहेब तच्ठावर आले आणि पाहतात तो सवे .लोक कूत्व 
करून निलयाप्रमाणें निघून गेके होते }' 

पांचचारशं स्वार तयार ज्ञाठे. स्मिथची टोढी स्पष्ट 
दिसली. तिकडे चापू पुं व स्वार पाठीमागे चालले. या 
टोीवर जात जात स्वारही मागे गरले. ते पढ सांगण्यात 
येईल. शेवटी तर पनासलोक मात्र खायोनेर स्मिथचे 
आंगावर चाटून गेटे. बापूंनीं प्रथमच स्मिथच्या टोपीवर 
वार केखा ¡ सयाबरोबर कैर क्षाडण्याचा हुरूम ्षाला. बापू 
गोखल्यांर असा आणीबाणीचा प्रसंग येऊन वेपला की, 
जवठ सेना राहिली नाहीं ! सवे सरदार प्रतिक श्ञाले 
असून ठिकाणीं कोणीच उरला नाहीं | धनी तर पल 

१ अआंटटफवचे बखरीत अपतं लिहि आहे कीं, जनरक स्मिथ 
सदेव अष्ट गावी एकाएकीं येडन उतरला. है पाहून बाजीराव 
साहेब गोखल्यांवर रगँ मरून इयणाठे की, "तुक्षी आमचे रक्षण कोणे 
प्रकारे करितां व आम्हावर छापा कसा पटला ते सांगा त्यावर 
बापू गोखल्यांनीं उत्तर दिरठं कीं, शा समर्यीं तुमची पाठ संभाडष्यास 
चुक्रणार नाही. अते सांगितल्यावर अप्पा देसाई निपाणकर यचि 
चार हजार सेक अपल्या पाठीमागे रक्षणास देवन आपणं पांच 
स्वारानिकीं शरिलिश्षांची वाट पादात रादिङे. . 
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जीव रक्षण दोण्यासा्ीं दूर पठ्छतो आहे | बरोबरचे जोक 
देखीर कांहीं निघून गेटे. फक्त चार पांचश्चे खोक मात्र 
बरोबर होत ते घेऊन गेस्याचं वर कथन केरे आहे 

ईग्िशांनीं फोनेच्या तीन टोव्या करून दोन जागचे 
जागी उभ्या केल्या; आणि एक गोखव्यांच्या लोकांवर तोफा 
मारण्यासा्टीं पुढे पाव्वून दिली. स्मिथजव्र दोनशे 
स्वार व दोन घोडे जुपर्ट्या तोफा इतकं मात्र होत. ला 
उभय पक्षांची गांठ पडर्ताच गोखल्यांकडील लोकां नीं प्रथम 
येदुकांचा मार चारविला. नतर इईग्किशि ओव्याचे अडच- 
णीमुं अव्यवस्थित आहेत असें पाहून तीनशे लोक बरोबर 
घेऊन बापूनीं एकदम हदा केका. पल्टनांची नासाडी 
करून दिली. यांची तोफ चाल्खी होती ती वंद पन 
तरार चाख्टी. या ्टापटीत पनास साठ इकडीक व 
पन्नापस्त साठ तिकडीर खोक पडले. स्वारानी बापू गोख- 
द्याची व यांचे कांची गांठ तोडन विस्कटाविसकट 
करून टाकावी द्यणन ते मधून मधन घांडे भर्घांव फक 
रागङे. परण मराठे स्वारानीं आपे लोकांची फव्डी फोड़ 
न देतां यांस अडवून मार देत चाल्के, हं दुसय्या दोन 
रादिेद्या टोन्यांनीं पाहून यांतून एक टोढी मराठी स्वा- 
रवर तुदरून पडली. हे पाहून ईपरेजांचे प्त होते ते स्वा- 
रही मागे उरटरून तुंब युद्ध करू छागे, -दप्रजी स्वार 
मेल्या जोरान जाऊन एकीकड़न मराव्वांत शिरे, आणि 
यांचा मोड केखा. स्वारानीं बाजीराकवसाहैवांचे मामे 
दोड करून सातारकर महाराजांस गांब्टे. यांत बुवासा- 
हेब महाराज आणि अप्पाषाहेव महाराज दहे आपञे मा- 
तोश्री सुद्धां होते ते ईम्रेजांचे स्वाधीन त्रे. बाजीराव 
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साहेब लंब निघ्रून गेटे होते. ह्यणून महाराजास घेऊन 
प्ररत अष्टीवर मुक्तामास इग्रेन आले. असो. अया वटीं षि- 
स्तुल इंग्लिश खोकांनीं ज्ञाडङे याचवेष्ठीं बापू गोखस्यांस 
गोटी खागली ! लांस जखम लागून पडल्याचे कोणी पा- 
हिटे नाही. पण याच ्टाईत बापू गोखछे यांचा अंत 
क्ञाखा अक्तं इप्रेन खोक हमणतात, आणि ती गोष्ट सय 
अदि असं आमचंही मत आदे. बापू पडल्यावर स्मिथनीं 
“तुह्य कोण १ द्यणुन विचारले; स्मिथयचे मनांत हे पेश- 
म्याचे वकील असतील. तेन्दां बापू गोखल्यां नीं “मी बा- 
पू गोखला” हयणून सांगितले! नंतर प्रणोत्रमण ज्ञाठे ! 
बरोबर रिष्टेदार जे होते लापिकीं कोण घायाठ्छ कञाले व 
कोण मेके हं पुं सांगण्यांत येइल. स्मिथने अष्टीचे पा- 
रलरस बोलावून आणून याचे समन्त प्रेत गावकरी यांचे 
स्वाधीन केरे. वयांनीं खंडोप॑त वाकनिसासर बरोबर देऊन 
येवतीचे कुव्टकण्यांकडून या प्रेतास अग्री देवविल. छत्र- 
पतीस जेब्हां ते प्रेत दाखविरे तेन्हां तरवारीचे वार लागून 
चेहरा स्पष्ट दिसत नवता. गौरवणाच्या पुरुषाचे प्रेत मे- 
ण्यांत घालन जं आणि दोते ते प्रेत बापू गोखल्यां चैच 
आहि असें छत्रपतींनीं सांगितले. 

यर्थेच आमच्या चरित्राची समाति ज्ञाली. आतां पुटं 
योर संप्रदायाप्रमाणें या पुस्तकाची पूणता करण्याकरितां 
चार शब्द शेवटले ह्यणृन छिदहिरे पाहिजेत, या पुरुषाचे 
मागे बाजीरावसाहेवांचा सर्मैच आधार सुटून यांस 
देश्ोदेश पच्छ लागले. बरं ! पदन तरी साफल्य को- 
णतं ज्ञाठे  स्वराज्यास, संपत्तीस, लोकिकास, देशास 
आणि आपल्या श्रहास म॒कृन देशोधडस जवे कगायाचें 
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ते लग ! बापू गोखले यांचा मृत्यु तीच पेशब्यांचे रा- 
उ्याची समाप्ति ! नानाफडनविसाचा मव्य ज्चाखा ते्हां प१- 

दाबाईतील चातु आणि शहाणपण ल्या गरे असं सव 

णुं लागले, तसेच बापूचे मृत्यूमरोबर ब्राह्मण लोकांतील 
रीय नष्ट ज्ञा असे सवं ह्मण लागले 

हरीभाङऊ देशमुख हे गोखल्यांचे फडनवीस होते. 
हे सांगत कीं, मी गादलगडची र्ढाई पाहिली व दुस- 
न्याही पुष्कठ छ्टाया पहिल्या; पण॒ र्ढाईत कोणताच 
रिपाई् धाबरट्यावांचन राहीक अपे नाही. युद्धाची 
वाता एेकण्यास चांगली, पण प्रयक्ष युद पाहण अयत 

भयकारक होय; असें असतांही कढादईची बातमी रएेकर्ताच 

आनंदाने नाचत जाणरे दोन शिपाई् पादिखे' 

एक बापू गोखला व दुसरा परशुराम भाऊ पट- 
वधन. या दोघांनीं क्ढाङ््ची बातमी देकतांच याचे 
बाह स्फ़रण पावत ॒ असत ! आंगांतीक आंगरख्याचे बं- 

द त॒टत असत ! जमि्नीतन गोन्या उसठत असल्या आणि 
तसेच चहूंकदून गोन्यांचा वषाव सारखा होत असला तर 
हे दोधे परुष तेथे जाऊन छाती करून उमे राहत. घोडा 

गोटी खगन जरी पडला तरी तेथ॑च दुस्तरा घोडा आणून 

लयाजवर स्वार होत, पण दोन पावल्ही मागें घेत नसत ! । 

१ पेशय्यांजवष्ठ शिपादं ्हणविणारे बहुत होते; परतु ठटाईची 
वे आखी म्हणजे सर्वाच्या तोंडचीं पाणीं पठत असत. जसे ठम्रास 
आनेदानें जवे तसे ठढाईत जाणारे शर पुरूष ब्राह्मणांत दोन; पर- 
शराम भाव बाप् गोखठे. रेवटल्या बाजीरावाचे कारकीदीत 
हीं नवे दोन आहेत. 

छो ° हि° संम्रहित एतिहासिक गोष्ट ८, 
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बापू गाखल हे शूर मोठे, याबदल कोणास शंका 
नवती हयणूनच बाजीराव साहेव यांचे नादान चालत; 
पण वापस राजकारस्थानाची मर्त नवती. कारण इमे- 
जांचे विरुद्ध मसल्तीत महादजी रिदा सारखे कले 
तेयं आपण कतं करवै, या गोएटीचा विचार नाहीं. इईम्रेन 
पराक्रमी, सांतून रदे दोव्कर हे रुसेरे; गायकवाड तर 
इग्रनांकडे मिखाटेला { अल्ला स्थितींत लढाई यावी किंवा 
न द्यावी, याचा पुरता विचार केला नाहीं असें वाटते. 

बापू गोखे हे स्वतः तरारबहादर रिपाई होते; पण 
ईग्किदा जनरल म्ये जसं युद्धकीशल्य परिपूर्णं असतें तसं 
याचे ठिकाणी नवते असें कित्येक इणतात. पण तसा सं- 

१ महादजीस काञ्ची चेतां येदना. यांच पदरीं फराञ्लीस सरदार 
होता तो ह्यणत असे कीं, वेशव्यांनीं मुंबई घ्यावी, रिपुनें मद्रास ध्या- 
वी, हयणजे आदमी काशी घेतो. एरवीं कारी येतां येणार नही. दी 
मसटत शिदयानें पुण्यास आणी होती, पण ती सिद्धस जाण्याचे प्रू- 
वीच महादजी शिंदे ब॒ल्यु पावर. 

महादजीर्हिदे यांची नजर इप्रेजांवर फार होती. ते नाना फडण- 
विसाश्षीं मसठत धारयीत होते कौ, हिंदुस्थानांत आपणास मृख्य श्र 
आतां इमेज आहेत. इस्तरा कोणी अटकेपर्यत नादी. याकरितां इंमे- 
जवि तीन टिक्राणीं असटेठे टाण्यापैकीं कनोटकाच्या ब॑दोवस्ताचें 

रिपु सुखतानास सांगावे, तदह्मी मुंबई संभाव्ठावी व मी आणिसेना 
साहेब नागपुरकर भोसठे मिरून बंगाठा घेतो; पण ही इमेजांस का- 
टण्याची मसटत रििदे जबरदस्त होतील या भितीनं नानास् पसंत न 
वाटून व्या दिपृवर स्वारी करण्याकरितां इभ्ेजांस मदत देण्याचे कवल 
केठे व इग्रेजांचा लञेह सपादन केठा. पुटे रदे मेल्यावर सवैच 
धोया शाला. 

ठो ° हि ° संभ्रहित पेतिहासिक गोष्टी ४३. 
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प्रदायच इकडे वया वेडीं नता. इग्टिश् जनरल सारी प- 
ख्टणें आपले पुटं खोटरून आपण केवट हुकूम करण्यास 
मागे राहतात, तस्तं बापू गोखले हे कधीच करीत नतः; 
ते स्वतः सेनेत घुसून तरार चाल्वीत असतः; ही गोष 
त्यांचे निपुणतेस कमी होती अपं कित्येकांचें हणे आहे { | 
या व्यवस्पेमुच्छे फौज वेवंद होत असे असं ते ह्यणतात. 

बापू गोखसे हे एकपत्नी एकवचनी असत. आपल्या 
मेडठींत्न कोणीच परद्रार करतां उपयोगी नादी अश्च 
त्यांची जर अपे. ते या कामीं फारच सोवठे असत. वि- 
गबा कोडितकर गुरव हा यांचे धश भजनांत वाजर्वीत 
असे ह्यणून यानेही कधीं कपबिणीच्या वर बाजविण्या- 
साटीं जाऊं नये अशी ताकीद अपे. न्या विरोवा गुरानं 
हुकमाप्रमाणें मरेतोपर्थत स्रीचे मागे दह्यणुन वाद्य वाजवि- 
ल्च नाही. विटोवाचीं मुर मन्यावा गुख आणि बाक- 
कृष्ण गुरव है देखी नाचैठकींत कधीच जात नसत. 
श्रीरामचंद्राप्रमाणे एकवचनी, एकपत्नी, एक्वाणी ससे बापू 
गोखछरे असत. 

बापू गोखछे यांस भजनाची प्रीति असे. ते रोज पायांत 
चाठ ब्रिन सद्भावपूवेक देवाचें भजन करीत अशी यां- 
ची चार होती. ठङकुरदास बोवांचा अनुग्रह वापनं 
धेतला होता ह्यणून दही मजनाची चार यांच्या पासूनच 
उचर्ली होती. मजनाचे वें गुरवानें बाजवावें व यांनीं 
देवापे नाचे असा क्रम होता. ठाकुरदास बोवादहे 
कनोजे द्विवेदी ( दुरे ) ब्राह्मण. यांची नातवंडं हरी सा- 
तारं प्रातं तारगांवीं असून लयांसदी अयाप पर्यत सातारचे 
मदराराजा्नीं दिटेले १००० स० चे उत्पन्न चाल अषि 
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ठङ्रदास हे उच्कृष्ट कीर्तन करणारे, मोठे वक्ते असत. 
तसंच ते निस्पृही असत ्यणुनच श्रीमंत वांस फार मानीत 
असत. बापूंस ल्टाईचे वेठीं ते उपदेदा करीत अस्तत हय- 
णून ह्यणतात. हे बोवा कीतेन एारच चांगले करीत असत 
द्मणून सातार प्रांतात व कोट्दापूर प्रातांत यांची फारच 
बडेजात्र वाटली होती. असो. बापू गोखले मरण पावस्यावर 
कांहीं वर्पानीं सातान्यास महाराजांचे वाङ्यांत कांहीं उत्साह 
होता लया निमित्ताने छत्रपर्तीचे येथे पाहुणे मंडी पुष्क 
जमली होती; कुरुदवाडकर, सांगटीकर, जमखिडीकर, मि- 
रनकर, कागवाडकर इघ्यादि पटवधन मंडी आणि सची- 
वप॑त, कन्हाडचे प॑तप्रतिनिधि; निपाणक्रर, बाव्छजीपंत नातू 
अशी दुसरीही मंडव्टी जमली होती. उत्सवांत ठङूरदास 
बोवांचे कीतनांत सवं मुतसदीमंडव्ट व सरदारमडक अ- 
टोकाट बक्षरे असून बुवासाहेव महाराज हे मुख्यस्थानीं 
विराजमान चारे हाते. अश्ना समयीं कथा एेन रंगांत आ- 
ली अमन वोचे वक्तुव्वाने श्रोते म॑डण्ी दंग होऊन रा- 
दिखी होती, इतक्यांत गोपाठराव जमखिडीकरानीं गो- 
वांस उदेशून ह्यटटं की, “बापू गोखल्यांवर आपला 
वरदहस्त होता तरी यांचा निर्वश्च होऊन मागे नांव घे- 
ण्यास याच कोणीच उरलं नाहीं !? ही उक्ति एेकून बो- 
वांस वाईट वाटे, पण ते सहन कर्न बुवासाहेव म- 
हाराजांस उदेशून द्णाङे की, याच उत्तर देऊ कीं 
काय १ महाराजांनीं उत्तर देण्याचे सुचवित्यावर हणलेः- 
“स्वामिका गते प्राणे उति तिष्टति माधवः ॥ बापू गो- 
खे स्वामीकार्यार्थं रणांत पडले ह्यणून ते परलोकीं अक्षयी 
आनंदांत निमग्न आहेत, पण जे दगानाजी करून परत 
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आके यांची संतति असन आणि नन सारखीच ! ने रा- 
दिलेते मृत! आणि रणात पडले ते जीवेत! अपे मी स- 
मतां.” असे बरवांच उत्तर ठेकन सवरं स्तब्ध चाले. 

बापरू गोखले हे गौखर्णं होते. टरीर मोटे मन्य 
आणि कसट होते. गरदन मोटी व॒ यांच्या शरीराची 
कांति छिमासास्खी टवटवीत होती. चेहरा देखणा व 
मव्य होता. डले मोखाठे व पाणीदार अप्त, उवे डो- 
व्यास घोंडजी वाघाचें ट्टाईत जखम सखगटी होती. 

यांच जेवण साधे व राहणें साधं अपे. यांना नाच, 
तमार, वेठका; नाटकलाटखा, ह पाणे विख्कलट आवडत 
नसे; आणि ह्यणनच ते बाजीरावीपासून फार दूर असत 
प्रदरची मंडली खप ठेवण्याची यांची मोटी रिताफी असे 

यांचे मंड्टीत फित॒र विल्कङ नवता. दहे घोड्यावर जन्बर 
वमणारे होते 

मरणाचे वेनीं बापू गोखरे यांचं वयं चाीस्तच्या 
सुमारास होते. सवाई माधबरावाचे कारकीर्दीत हे को- 
कणांतन पण्यास अके. या कारकीर्दीत कर्नाटकांत ल- 
ढाया करून सुभ्याचं काम मिटविरे; पण पटे बाजीराव 
सदिवांचे कारकिर्दौत तर हे स्वपराक्रमानें उकत्कषे पावे. 

१ बाजीराव साहेवांनीं बापू गोखल्यांस पुष्क खंदे घोडे व वा- 
हट घोडे देडन पाहिले होते, पण बापृनीं ते बेतावर आणले. क- 
साही घोडा असो पण बापंस त्याजवर बसण्याची भीति बिलकूख 
वाटत नसे. बापू नित्यशः मोरोबादादा फडणवीस यांचे बर्गेत घोडा 
फिरवि्णे, बोथाटी खेव्टणे, वैरे कसरत करीत असत. 

२ बाप् गोखठे हे शके १६५९ साट जन्मठे आणि वयाचे ४० 
वे वर्षी म्रुलयु पावले. अवाचीन रेतिहासिकं कोश, 
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दोवटील वीस वर्पत यांची बढती विशेष स्ञाखी. यांचे सा- 
रखे शर पुरुष क्चितच, वयांत॒न ब्राह्म्णांत तर बाख्णे न- 
को! आतां तर तरवार आणि बदूक क्ली धरावी, ह 

देखीर ब्राह्मणांस रिकं पाहिजे! बापू गोखखे जसे 
दार होति तसेच सस्भावाचे असत. यांस सयाची आवड 
पफःर होती ह्यणन वर कटविर्च आहे. जनरल वेरुष्ली- 
चा व यांचा अयत मित्रमाव हाता. " समानशीर्ग्यसनेष 

सख्यं” याप्रमाणे दोधे पराकाष्ैचे शूर ह्यणून प्रेम वाढलं 
वेटस्लीची संगत चापू गोखल्यांस पुष्कठ प्रकारानें हि- 
तकारक ्ाटी 

इसवी सन १८०० या सा यांचे चृल्ते धोडोपंत 
दादा मोखे हे कैलासवासी ्चाटे लया वेठीं यांचे उपे डो- 
व्यास मोटी जखम गली होती. या साख यांस पुष्कछच 
दुःख ज्ञाठे; ह्णने चलता, बध आणि भायां या तिधांस 
एके दहा दिवसांत म्यूनं गांबटे. सन १७९.८ पासून 
तां तहत सन १८१८ पयत वीस वर्ष यांची तरवार देशात 
लकाकत होती. सन १८०२ चे साटीं वस्स तह क्षाल्य 
तेन्हां बापू गोखले पुण्यास नहते. पुढे सन १८०३ 
साटीं वेडस्छी सादहैवांचा व॒ बापूचा परिचय जडला 
सन १८०४ मध्ये वसी (वेरस्टी ) साहिांबरोर गोखले 
पुण्यास्त आले. १८०६ त यांस परद्युरामपत प्रतिनिधि 
याणी बंड केटं होते त्याजवर कन्दाडाप्र पाठविङे. तेन्हां 
तर ते पुण्यास पुष्कछांस विश्रुत क्ले, सदह बंड 
मोडून सन १८१२ त पुण्यास राहण्यास आले. याच 
साली एटूफिन्स्टन साहेवांनीं पंठरपूर येथं सवे सरदा- 
रांची व्यवम्था गत्रगाजीचे विदाने केली- सन १८१८ त 
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फेन्ुवारीचे १९ वे तारवेस बापू गोखके स्वगस्य ज्ञाले. 
सन १८४२ त बापू गोखल्यांचं कुटुंब यमुनावाई द्य 
ब्रह्मवर्ती मरण पावल्या. 

२८. पेश्व्यांचा पाठलाग करीत असतां एक अन्या- 
बा घटे यास मांडीत पिस्त॒लची गोठी खगदी होती. 
दुसरे विद्रृलपंत तादा पुणेकर यांस हाताचे कोपच्यावर 
आणि उजवे कानावर तरवारीचे वार लागले असून छाती 
तून पिस्तुकाची गोव्ी पार गेरी होती. हे दोघे ईग्लिांचे 
भीतीने अध कोशपर्यत खरडत ॒ खरंडत जाऊन प्राण वां- 
चविते ्ञाले. भगवंतराव दमने यांचा तोफेचा गोगा 
लागून एक पाय उडाला; सांस ३०० रुपये पेनशन 
होते. याचप्रमाणे गोविद्राव कोकरे मेके. यांचा मु- 
ल्गा पवंतराव यास आशं रुपये पेनद्यन होते. किक- 
किकर बाबर यासही पेनश्न होते. गोख्व्यांचे शिल्दार 
कांहीं ब्रह्मवतास जाऊन श्रीर्मतांजवव राहिङे. पुण्यास् जे 
आके लांस इग्रज सरकारने गांव पेनशनें दिली. भग- 
वेतराव॒ निगडे अष्टयास जखमी ज्ञा. वरीर रदिद्धे- 
दारंची अशी स्थिति ज्ञाल्यावर बापूचा रामबाण घोडा 
जो बरोबर होता तो उधढ्ून बाजी राव साहे्ांचे परछात 
आखा, तो गोखल्यांची खी यमुनाबाईं यानीं 
पाहिला, तो शत भरला होता. 

सातारकर महाराज अष्ट येथे इईग््दिचे हस्तगत ज्ञा- 
व्याच आह्यी वर सांगितङे आहि. यांस ग्रांट साहेब 
नरोबर देऊन सातान्यास्त रवाना केके. सांरीं एप्रिल 
महिन्यात इग्किशानीं तह करून यांस सातास्चे गादीवर 
बसविलं, अष्टीस पोंचण्याचे पूर्वीचि नरसू काकडे व 



१३८ बाप गोखटे यांच चरित. 

खंडूजी रिदे यांजबरोबर एल्फिन्स्टन साहेवांकड 
निरोप पाठविला हाता कीं, आमची कांहीं तरी सोय ख- 
वावी ¡ यावरून महाराजांस कांहीं मुटुखे स्वत॑त्र॒ तोन 
दिका. कप्तान म्रांट डफ यांस साताव्यास पाठविटे होतें 
ांसच तेथं रेसिडंट केटे. अष्ट येथील छारप्यात नाग. 
जीराव घाटे इ्ुज्ञाराव बुधमल्वडीचे देशमुख हे सांपडले. 
महाराज मागे फिरले पणते मागें फिरेनात. ते ह्मणाले, 
(आमचे सप्तकुर्कीत असे ज्ञारे नाहीं. नागोजीरावाची 
फार विनयानं साहेानं समज्ञ॒त करून रोवटीं लांस में 
फिरविे. हा सर्वं कारभार अटोपल्यावर बाजीरावसाहे- 
बांस पकडण्याचं काम यांनीं पुनः चाट केले. 

बाजीरावसाहिवांजवन्छ फौज नाहीं. फौज जी काय 
होती ती उमेजांची पलटणे ! फोडं साहेनानें आयतेवेठीं 
मोरदीक्षित यांजपाशीं अपता जबाब दिला कीं, शएटूफि- 
न्स्टन साहेव व आद्यी एका बादश्राहाची रयत, आदमी लयां- 

4 च्याङीं क्डणार नाहीं !' दह रेकून बाजीराव सासव- 
१ बाजीरावास होख्करानें पुण्याहून पच्छविटा तो जनरछ वटी 

यांणीं परत आणिला. तेन्हांपामून इप्रजां ची फौज पांच हजार दापोलीस 
येडन तीवर कनं फोड ह्णन सरदार अते. यास पोट साहेव अें- 
ही हयणत. ही फौज ठेविल्यावर बाजीराव फार माजन व्याणें सरदार 
व पागा वगैरे सर्व बरतरफं केल्या, तोफखनि व ॒हुजूरपागा करे 
सवै बाखछोजी कुंजर दिवाण यांचे कारकीर्दीत बडे. पुषं इप्रेजाश्षी 
युद्धाचा प्रसंग आखा तेव्हां फोड साहेव यांजकडीर वकील मोरदीक्षित 
नाना मरे वसदकर हे असत, दयांस ताकीद केटी कीं, ^फोड साहे- 
यांस एठ्फिन्स्टन साहेवांसीं रडावयास्त बोटवावा.“ याप्रमाणे यांणीं 
त्यांस बलावि्े; परंतु साहेबानीं उदयां, परवा, इयणतां इणतां पधरा 

दिवस छोटॐे. तेन्यं श्रीमंतांस राग येउन ते मोरदीक्षितास रागे 



बापू गोखले याचि चरित्र. १२९ 

डासर पठे. तेथून खटावापस् गेले. सारांश दोवटीं पठतां 
पठतां थक्ले आणि मारकम् साहेांस रारण गेले. अष्ट 
येथेच यमुनाबाईनँ घोडा रक्तन भरञ्ेला पादि 
तरी बापू गोखछे मरण पावध्याची खातरी यांची 
होना, बाई बाजीराव साहेवांचे कष्कराबयोवर तीन 
मुक्ताम हाती, नंतर वडुतास्त अभ्य॑करंचे घरं आपटे मा- 
हेरीं आली. प्रटवधन, निपाणक्रर हे पफौजेत कोणी श्- 
हाणा नाही ह्णन मागे उख्टन आपके संस्थानांत शिरे 

बाजीरावसाहिव बराडाकडे गेले. नंतर तेथन अक्षीरग- 
डाकडे गेले. अशीरगडाखालीं माककमसाह्ां ची टेटी 
आटटली. मालकम साहेवाने बाजीरावप्तदिनांस् नो- 
टस दिली कीं, “बारा तासांत बारा माणसांसह आमचे 
त्रूत यावे; नाहीं तर च्डाई् चाल होईल. इतक्यात रा- 
मचंद्रपत समेदार तेथें येऊन पोंचले. यांस श्रीर्मतांनीं 
मालकमसाहेवांकड जाण्यास सांगितले. समेदार प्रथम 
साहैर्बाकडे जाऊन नंतर बाजीरावसादेवही राज्याचा 

भर्ठे. यावरून मोरदीक्षित सदिबांकडे जाउन वसठे. तेब्ां 
साहेव ग्हणाठे कीं, नाना, तुम्हास आमची रीतभात ठाञक्र नाही 
तुमचे आश्म चाकर खरे, परंतु एट्फिन्स्टनसाहेव व आग्ही एकरा बा- 
दशदहाची रयत. आम्ही अपसांत ठट्टों तर अमचा बादशाहा आम्हि 
कामत्रे मुर्खात जाऊ देणार नाही, आणि अगम्ही तुमच्याकरितां म्ह- 
णजे परकीय खोकांकरितां स्वदेशीय ठोकांरीं वैर केठे तर जातीबाहेर 
पदं { याकरितां आमची आशा तुद्यी धू नये. आही अयाप एल्- 
फिन्स्टन साहेषांकडे मदतीस गेलो नाहीं, हीच तुमची मुरवत ठेवली; 
परंतु जर कारण पडेल तर आम्ही तिकडे जाऊ.” हें एेकून नाना चक्क 
सले आणि याच दिवरीं र्टाईत पुट ह्यांत गेठे ते ठार क्षे, 

लो. हि. संग्रहित रेतिहासिक् गेष्टी २७ 



१४० बापरू गोखठे याचे चरित्र. 

बेदावा छिन देण्यास साहेनांकडे गेके. मग कत्तान 
खोह यांस बरोबर देऊन बाजीरावसदहि्ांस प्रथम 
मथुरे रवाना केले. ही गोष्ट सन १८१८ ज्ञल्द 
महिन्याचे तिसरे तास्ते षडली. अभ्रतराव साहेवांस 
उ्याप्रमाणें कंपनी सरकारांतून आठ लक्ष रुपयांची नेमणुकर 
दरसारु पचत होती याचप्रमाणे मारुकम साहेनानीं 
बाजीराव साहेवांस देण्याचं ठरविले. आणि कानपु- 
रानजीक भागीरथीचे कांटीं बिदुरास (ब्रह्मावर्वी) राह- 
ण्याची योजना केली. श्रीमंतांबरोवरचे सरदार व जहा- 
गिरदार यांस आपआपल्या ठिकाणीं साहेनांनीं रवाना केले. 

दक्षिणेत स्थे सत्ता इप्रेजांचे हातीं आली. आप्पा- 
साहेब नागपूरकर यांस केद कटे. दक्षिणेतीर जहा- 
गिरदार जे इम्रेजांस वश्च होते यांच्या जहागिरी कायम 
ठेवून पूरवौपार चालत आरे इनाम, व्षासनं, वेतने, 
चाट ठेवून प्रनेस संतुष्ट केलं. या वेच गवरनर जन- 
रल हेर्टिग्स साहेव दांचेसमान स्वभावाचे एदरफिन्स्टन 
सादेव या उभयर्तानीं पूर्वीच्या रीतिरिवाजास अनुसरून व 
दकडीर लोकांस सुखकारक्र होडल असा इम्रेजी राज्याचा 
पाया घातला. तसेच इकडीर रोकांनीं विद्यागरृत पान 
करावें ह्यणुन मोल्या खर्चानं शाल््राध्ययनाची पुण्यास पाठ- 
शाटव्टा घाती. 

बापू गोखडे अष्ट येथं मरण पारे, पण यमुना- 
जाहेजवठ जीं माणतें होतीं तीं वाईस सांगत कीं, "ापू- 
गोखले जिवंत आहेत ! ” बाईपारीं एक ब्रह्मचारी होता 
तो तर असे सागि की, “वापू गोखे मखा कारु भे- 
टके. आन मेटके!' असं सगि. ती गोष्ट यमुना 



बापु गोखले यांच चरित्र. १४१ 

वाईस सय वटे. आणि हयणूनच यानी बापू गो- 
खल्याची क्रिया कर्घीच केटी नाही. बापू ल्ढाईत 
पडलेरे मीं पाहिले असे बादपार्ीं कोणीच सांगेना. या- 
वरून बाईस शंका येऊन ती मोठ्या विवंचनैत अपे. द्य- 
णून वेदशाख्रसंपन निठककंटशासख्री धत्ते व राघवाः 
चार्यं या उमयतांस या गोष्टीचा शाच्रार्थ विचारला. ला- 
वरून यांनीं ग्रंथ पाहून शाल्राथं असा सांगितला कीं, 
(कलियु्गांत मनुष्याचे आयुष्याची मर्यादा शंभर वषै आहे; 
साचे तीन भाग. प्रथमच तेहतीस वर्षौचे आंत पुरुषाचा 
ठिकाण नार्हीसा ज्ञाला तर याचे ख्रीनँ छत्तीस वर्वेपर्यत 
सोमाग्यपणानें याची माग॑प्रतीक्षा करावी. ती मुदत 
होऊन भ्रतार न आल तर वपन करावे. दुसरा भाग 
तेहेतीस वषोपासून सास वर्षेपर्यत; या वयांत पुरुष ना- 
हसा ज्ञाला तर वयाची मा्गप्रतीक्षा चोवीस वर्धं करून 
नंतर वपन करव. सासष्ट वर्षापुदील वयाचा भतार 
नष्ट ज्ञा तर याच्या सखत्रीने चारा वर्षेपर्थत सौभाग्यपणानें 
राहून नंतर वपन करावे.” या शाल्राधारानें चोवीसर वर्षे 
पर्यत सुवासिनीचा वेष बारुगण्याचा यमुनाबाईने निश्चय 
केला. बाई दा मुदतीचे आंतच हणे सन १८४२त 
ब्रह्मवर्ती मृत्यु पावल्या; पुटं वयाची व बापू साहेवांची 
क्रिया बाबाजीपंत गोखठे यांचे पुत्र रामचंद्रप॑त यानीं 
ब्रह्मवतौस केली. 

बाजीरावसाहेवांची व माकम साहेनांची भेट 
अरीरगडाजबक्छ पांढरकवड्यावर ज्ञाली होती. या वेटढीं 
्रमेरतानीं सिवास असे सांगितङं की, "वापू गोखङे 
हे इमानी सरदार ठटाईत पडले, लयांजल संतति नाहीं 



१४२ वाप गोखले यांच चरिच. 

यासाटीं यांचे कुटुंबास दत्त पुत्र देन बापूच्या नाँबची 
जहागीर यांचे निं चाल्वावी, व यांजबरोवर जे सरदार 
रिकेदार खराब जाले व्याच चाख्वावे.” तें बाजीराव सा- 
देवांचे बोलणं मारकम् सादहेवांनीं मान्य करून जहागीर 
चाट होण्याविपयीं चकदी देऊन बाबा पाछपुरकर व 
दाजीबा खांडेकर यांस एल्किन्स्टन सादहैवांकडे पुण्या 
पाठविटे. यमुनावाडं बडथास्ष माहे होया; पण 
यांचे वती बासुदेवपंत मामा मराठे हे पुण्यास साहेनांकडे 
जात येत अस्त. यांस एटरफिन्स्टन सादेवांनीं 'मा- 
रकम सादेवांनीं छिदिल्याप्रमाणें दत्त पुत्र घेऊन आमचे- 
कडे बोरुण्यास पाठवावे, ह्यणजे जहागीर देण्याचं करू? 
असं सांगितटे. पण बाईनीं दत्तक घेण्याचे नाकारले 
आणि आपरेच नावाने जातीचा सरंजाम २७ हजारांचा 
होता तो चाल करविला. व शिवाय किरोली गांव दे- 
साई यांजकड्न गोखल्यांनीं २९ हजारंस विक्त घेतला 
होता, तोही चाख्विला 

बापू गोखले पुण्या आल्यावर वानीं कावेेवावरांत 
वाडा बांधला होता व ते रामभक्त व हनुमानमक्त अप्त 
णून राममेदिराचं काम सुरू केरे होते, पण याच्या 
हातानें ते पुरे न्नाटं नादी. यमुनाबाद वडुथाहून निघून 
सासवडास् आच्या, तेथें आल्यावर राम्मदिराचं काम पुरं 
करविरे आणि याचे स्वास्थ्याकसितां दरसारू पाच हजा- 
रांची नेमण॒क करून दिली. किरोली गांव तीन हनजारांचा 
व मोरोा फडणीसांच्या बागेचें उत्पन्न पांचाचें, एकूण 
पस्तीसशें रुपये तोडून दिखे; व शिवाय पधराश्ञे खासगी- 
कडचे बाई देत असत. या राममंदिरंतीर कारभार वि 



बाप गोखले यांचे चरित्र. १४३ 

इद चितामण पुणेकरच पहात अस्तत. मलीकवाडा या 
गोवचं उत्पन्न कनौटक प्रांतांतीर वियार्यौचे अनसत्राकडे 
लाव॒न दिके. बाईने दत्तक घेऊन लाच नांवानें जहागीर 
चाखवी अशी एटूफिन्स्तन साहेवांची फार इच्छा होती 
आणिती गोष्ट दोन चार वेठ कित्येकांजवक ते बोले 
रत॒ बाश्चे मर्जीस तें येडना ! कांहीं दिवसांनीं बाई ब्रह्म- 

वतास गेल्या व तेथेच गत ज्ञास्याचं वर कठुषिटेच आहे. 

सन १८४२ मध्ये यमुनावाईं स्वर्गस्थ च्चाव्या, 
याच्या मागें राममंदिराची व्यवस्था काय स्ञाटी ती सांगतो. 
कियोेखी गांव देवाकड दोता तो छत्रप्तीनीं तदहाहयात ठर 
वन जप्त केखा. बाग इप्रेजांनीं घेतली; ती हीं शेट 
पद्मजी यांजकडे आहे. असो. बाई मयत ज्ञास्यावर महा- 
दाजीपंत णन एक ग्रहस्य कोंकणांत्न येऊन यांनीं 
बाङ्गचा. वारस मी अभ सर्टिफिकेट १८४८ मध्ये जान 
वाटर हंटर जज्ञ यांजकडन भिख्विके, आणि यांच्या 
कर्जासाटीं गोखल्यांचा वाडा व॒ राममंदीर जप्त ज्ञा 
वाडा तर कजावारी विकल गेखाच, पण मदर विकर नये 
णून पृजारी रघुनाथभट आपटे, कारकून रामचंद्र 
पंत भिंड आणि पुराणीक कृष्णंभद गोखडे या तिघांनीं 
सरकारांत अञ्यां वगैरे करून सन १८५० साली जक्ती 
दुर करविली. देवालय मोडकव्टीस आठ होतें ह्यणुन 
याचा दुसरा मजल् विकून आ्टीकर मडन्दीनीं एकमजनली 
देवाख्य चांगले नीटनेटके केले. पुढे चरिताथास नार्दीं 
हमणुन पुजारी उदून गेले. तेब्हां देवाट्याची व्यवस्था 
आढीकर मंडी तर्फेच होत होती. कांहीं वर्षपुर्वी 
विष्णुभट तर्डे याने आपली वदहिवाट चालू केटी. या 
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तरड्यांनीं अकरा मारर्तीची स्थापना केटी आहे. आतां 
मात्र रा० ब० नारायण भिकाजी जोगलेकरवरा० रा० 
पाड्रंग परशराम देशमुख यांजकडे देवाक्याची व्यवस्था 
असून यानीं पुष्क सुधारणा केटी आहे व॒ करणार 
आहेत. बापू गोखल्यांचं नांव काय ते इतकच मात्र 
उरखे आहे. असो. किरोटी गांव ज्या वेदीं जप्त न्ञाला 
तेन्हां कांहीं ववै यांणीं तें उन सोडविण्याची खटपट 
केली, परंतु निफंठ ज्ञाखी. पुटं विहरपंत पुणिकर येथून 
निघून हितोके यांजबरोबर ते रियांचे रष्करांत १८९९ 
साठी गेले. व्याचे अ्येष्ठ॒ चिरंजीव रावजी विद्र यांस 
दिवाण सर राव राजे दिनकरराव यांनीं तें हणे ल- 
ष्करांत चाकरी दिली. जसो. विडरुपंतास पेनशन देण्या- 
विषयं पुष्कट साहेब लोकांचा अभिप्राय होता, पण अष्ट 
येथीक लढा होऊन पुष्कटछ वीनीं पेनश्चनाविषयीं अर्जी 
स्ञाटी दयणून ती मंजूर ज्ञाटी नाहीं. 

तुकाराम महाराजांनीं एके अर्भगांत देवास असं ख- 
टले आहे कीं, देशी तर देवा असा सतपुत्रदे कीं, 
उ्याचा तिहीं खोकात च्चेडा गेल ! नाहीं तर मुंच वंश्- 
वृक्ष खुंटला तर फार चांगले !› याचप्रमाणें बापू गोख- 
ल्यां विषयीं क्षारं, यांस एक पुत्र ज्ञा होता, पण तो गत 
होऊन वयाची ल्ली सती गेल्याचं आह्ली मागे लिहिले आहे. 
याजवर यांस संतति ज्ञाखी नाही. आपल्या मागें आपले 
नाव बं नये ह्यणून पुत्र होऊन वंश चालावा, व पुत्राले- 
रीज मेक्षप्राति नाहीं असं राल्रसंमत आदे; क्लणुन पुत्र 
न ज्ञाखा तर पुरुषास रेवर्टी ओदासिन्य येते. हा नियम 
वरीर पुरुषास लग्र नाहीं. पेशञव्यांचा स्मैकिक जोपर्थत 
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आमच्या देशात गाजत राही र्तोपर्थत वरील पुरुषाचादी 
विसर आह्मास पडणार नादी. खच्याच्या लढाईपाम्रन तां 
तहत अष्टयाचे र्ढाईपर्थत गोखले हें नांव या महारष्र दे- 
शांत गाजून गेल होते. सांतून विशेषतः पुणे राहरीं दोन 
तपे ज खङ्ग ककत होते वयाच्या धारकाचे नांव बुडण्या- 
ची भीति ती कञ्चाला 2 ज्याच्या पराक्रमाची सीमा नार्हीव 
व जो सदां सत्यप्रतिज्ञ॒ आणि यथान्याय चाल्णारा त्याचें 
नाव कालरूपी महासागरांत बुडण्याचं भय नादी. व्यूंल 
पुत्ररूपी वल्ह्यानें तं काय तारायाचं आहे { स्वामिकार्ये गते 
ग्राणेि अते तिष्ठति माधवः |॥ असं वचन आदे तस्मात् 
ञ्याचा मृष्यु रणांगणीं ज्ञाला आहे व्या पुरुषास मोक्षसुख 
लाभण्याचा संदेह तो कोणता यास पुत्र होऊन तरी 
अधिक तं काय होणार असो. अशा थोर पुरुषाचा म- 
हिमा कोठपर्यत वर्णन करावा £ लानं आपले नांव चि- 
रस्थायी करून आमचे देशस अक्षय्य भूषण आणक, इ~ 
तकी गोष्ट खरी. 

आरिया खंडांतीक राञ्यपद्धतीपेक्षां युरोपखडांतील 
सुधारखेी राञ्यपद्धति उक्छृष्ट असं वारंवार आ- 
ह्मी हमणतों यांतीरु तथ्य पाहू गे तर इतकेच 
आहे कीं, तिकडीर र्त खरे दोष असतीरु ते 
कोणाचेही असल्यास ते उघडपणे बोरण्यास व लिदहिण्यास 
म्रयवाय नाही. फार तर काय परण सरकारचे देखील 
दोष उघड केल्यास सरकार मोठ्या खुधीनं ते पत्करतं. 
ङ्गछंडची राञ्यरीती आद्याप्त जी आवडते ती इतक्याच 
साट. असें असून आमच्या राज्यक्यीचा हा प्रांजकपणा 
कोणास न समजून इंग्क्शिंचे शतु बापू गोखले याच 
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वर्णन कसं करावें ! अन्ना वेङ्या समञ्जतीने आह्लास्त कोणी 
नावि ठेवतीर तर लयावदल आदमी काडीर्चीसुद्धां भीति न 
धरतां इतिहास छिदिणे तर तो जितका सय असेर तितका 
उत्कृष्ट, असे समञन हं चरित्र शेवटास नेर. इईग्ल्दरि 
रो्कात तर प्रयक्ष आपस्या श्त्नची खरी स्तति करणारे 
रोकडां लोक आढठ्तील ! ही गोष्ट मानवी प्राण्यास पा- 
रच भषणदायक असन तिकडीर लोकांच्या थोरपणाचे हं 
लक्षण होय. ङग्कंडचे इतिहासकारांत अपा मोकन्या म- 
नाने व प्रांजठ्बुद्धीनं जो कििणारा असेक लालच मान 
फार आहे. असो. थाच थोर नीतीस अन॒सलर्न माटल- 
कम साहेव आणि एटूफिन्स्तन सहेव यांनीं बापू गो 
खे यांचा सद्रशब्क्ष वाढवावा अशी इच्छा केरी होती. 

आमच्या राष्त जे थोर थोर आणि प्रतापी पुरुष ही- 
ऊन गेके आहेत, वांच यद वर्णन करण्यास आल्यास अ 
खंड जागा असून युरोपांतील किंवा अमेरिकेतीक राषट्रकडे 
पाहण्याची जरूर नाही. यावरून तिकडीक सवेमान्य 
होऊन गेर्ल्या पुरुषांचा आह्मी अवमान करितो असं 
विख्कुर नाहीं; पण तिकडीरु देशस्थिति, रीतरिवाज 
आमचेपेक्षां फारच भिन असल्याने इकडीर पुरुषाचे वते- 
नाचा ठसा जितका लवकर वाचकांचे मनावर उठेल ति- 
तका ङवकर तिकडीर पुरुषांचा उटठणार नादी. तसेच 
प्रयक्ष पू्वजांचे गुण आणि पराक्रम रेकून आह्मास्त जी वी 
रश्री वाटते आणिस्फरण येतं तें परदेशीय पुरूषांविषयीं 
एकन तितकी येणार नारीं 

आतां या स्थी सखतःविषयीं कांहीं छिदहिर्णे राहि 
आहे ते ङिहून आमच्या प्रिय वाचकांची यथं रना वेतो. 
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योरांचीं चरित्रे गाण्यास थोरच पुरुष पादिजेत. जसे पा- 
डवांचे यत्र वणेन करण्यास व्यासावांचन दसय्याची बद्ध 
ज्ञाखी नाही. श्रीरामचद्राचे यशवर्णन वासििकीच्याच हातानें 
शेवटास गेठे, नाहीं तर असें सुंदर कार्थं दुसम्याकडन 
तडास गेले नसते. सारांश थोर मनाचे पुरुषावांचून थो 
रांचा महिमा कच्छायाचा नाही. याप्रमाणे या थोर पुरु- 
प्राचा ह्यणञे या चरित्रातील नायकाचा महिमा ककूण्या- 
पुरती या भ्रंथकारास अद्भि नारीं. तो या न्य॒नतेबदरु फार 
खजीट आहे. याच्या हाताने ह काम चांगङ्से पार प- 
उण्याची तर याका आश्ाच नाहीं, पण फक्त या चरि- 
त्रातील नायकाचीं दोन अक्षर उपर्न्य ब्हावीत एवद्याच 
हेतनें व्याने हान तांडीं मोठा धांस घेतलख आहे. यांत 
चका होण्याचा तर जाणननज्न संभव आहेच तर लाबहदल 
रसिक आणि ममज्ञ वाचक क्षमा करतीक आणि लांचे 
आवडीचा कांहीं गुणलेश्च यांत असव्यास तो प्रीतीनें म्रहण 
करती अशी आश्ना आहे. 

समाप. 
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सरंनाम. १६२०००० 
. नवलगुंद सरदेसकत व मामले तोरगल-. 
, गदक देखीर देसकत. 
„ बच्छ. 
. छोखडी वगैरे गांव. 

॥ परग अलमेले. 

कसे मर्वडी व बुघ. 
. अरर. 
„ संमतकलकिरे. 
मोजे कुमसी सातठ्र्गाव. 

„ जकात नाका पाटक्ष. 
, कसवे हयसवड. 
, परगणे कडवलित. 
परगणें देवली. 

१. इनाम पत्रांत इनाम तिजाईसुद्धां किरि नाहीं 





प्रकरण २. 

वंशावद्छीत जे पुरुष पराक्रमानें उदयास अचे नाहीत 
यांचा वंश सोदून बाकीर्च्याची मात्र हकीकत किहिरी आहे. 

हकीकत, 
१. गणेश बहाव हे पेशवे सरकारचे फडावर कारक्रून 

होते. 
१. घोडो बह्ाठ यांजला प्रथम कोकणपद्त बेरड व 

रामोशी यांचे बंडाचे बंदोबस्तास नेमटे. नतर बदामी व- 
गेरे किट हे हस्तगत करण्याकरितां श्री ° सवाई माधवराव 
साहे पेश्वे यांचे कारकीर्दीत श्री° पररराम भाऊ पटव- 
धन यांजवराबर सरदारीची नेमणक करून पाठविले. पदं 
उ्यास्ती फजेची नेमणक करून कनांटक प्रती बंदोवस्ता- 
करितां ठेविले, सावनर बेकापूर व कोद्ापरचं राजमंडठ्छ 
यांत ज्चाटेरे खटञे यांचा बंदोबस्त यांजकड़न करविलखा 
टिप सुरुतानाचे पदरचा सरदार धोडजी वाध निघड़न 
पेदवे सरकास्चा म॒ल्ख॒ कनाटक प्रांत यांत येऊन 
दंगा करू लागला याचे बंदोबस्ताचे कार्मांत यांचे मद- 
तीस श्री ० चितामणराव आपासाहेन पटवधन यांस दिखे 
होत. पष्कच्छ दिवस तो खटला चालनं अखेर हाकि 
हाल्याक्ानजीक मोटी कटाई होऊन लयांत धोंडो बह्ठ हे 
व लांचे पुतणे आपासाहिव, बापुसाहेव गोखङे यांचे वडील 
वधु हे पडले. बपूसाहेन गोखले व आपासाहेन पटव- 
धन यांस जखमा लगस्या, 

१. बपूसाहेब गोखले यांणीं वक्तरी साहेब इग्रज सर- 
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कारचा आश्रय करून धोंडजी वाघ याचा परभिव करून 
व्यास ठार मारिरे, नतर कांहीं दिवस तिक्डेसच राहून 
दोठकर यांणीं श्री० बाजीरावसाहेन पेशवे यांजवराबर 
पुणे मृक्तामी कटाई केल्यावर बाजीराव साहेब वसस गरे. 
पुं बापुसाहेन यांजल् पुणे येथं बोलावून आणून सरदा- 
रीची नेमणूक ॒फोजेसुद्धां करून दिखी, या खचोकरितां 
व सरदारीबदरु भिष्टोन चौदा लक्ांचा मुल दिल्यानंतर 
मेहरबान जनरल वसली साहेब यांजवराबर रदे व होढ- 
कर यांचे बंदोवस्ताकरितां दिले. तो बंदोबस्त ज्चाव्यावर 
साहेब बहादूर यांजवराबर परत आस्यावर प्रतिनिधि व 
सुरापुरकर बेरड रजे व रमोशी व मिरु या लोकांचा 
दगा ब कर्नाटक प्रातीं कि्छ्ांचे बखेडे मोडून टाकण्याचा 
वदोवस्त यांजकड्ून करविल्. 

दाके १७३९ चे सारं बार्जाराव साहेब पेश्वे व 
ईंग्रन सरकारची कढाई पुणे मुक्षामीं ज्ञाटी व्यांत मुख्यत्वं 
करून हे होते, कोरेगांवास जी मोटी छ्टाई इग्रजन सर- 
काराशीं ज्ञाली ती यांणीं दिखी. या उपरत श्रीमत बाजी- 
राव पेशवे यांबरोबर असून पंढरपुरानजीक गोपाठ अष्ट 
येथे लढाई मेदैरवान एटफिन्स्टन साहेब बहादूर यांजनरोर 
होऊन यांत बापू साहेब पडले. 

१. रामाजीपंत हे मिरजकर पटवघन यांचे पदरीं खास- 
गीचे कामावर होते. यांचे पुत्र व्िसाजीपंत वगेरे पांच 
वधु यांचेच पदरीं होते. 

१. नंतर यापैकी विसाजीपंत व भास्करपंत यांस धोडो 
बह्छाऊ गोखरे यांणीं आपले जवठ बोलावून घेऊन देविक. 
धोंडजी वाघ याचे लढाईत बरोबर असून शेवट ॒धांडजी 



वाप् गोखले यांचे चारे. ३ 

वाघ याचा पराभव होऊन तो मरेपर्यत॒बापूसाहेन यांज- 
बरोबर होते. तसंच दयांजवरोबर अस्नन बाजीराव साहेब यांणीं 
बापूसाहेव यांजला कनांटक प्रांतांतून बोखावून आणिवङे वे 
समर्यी हे उभयतांही बरोबर होते. बापृसाहेब यांचे सरदारकीचे 
नेमणकींत या उभयतांचाही नेमणुकीचा ठराव करून दिला. 
युं वसठी साहेन यांजबरोबर रदे व॒ होकर यांचे बं 
दोबस्ताकरितां होते. तिकड्न परत आस्यावर प्रतिनिर्धीचे 
किट्छिव ल्यांचा व सुरापूरकर बेरड ब भीक व॒ रामोशी 
यांच्या बंडाचा बंदोबस्त बापूसाहेव हे श्रीमंतांजवठ राहून 
यांचे हातून करविला. लया बंदोबस्ताचे कामांत ज्या ल- 
ढाया वगैरे ज्ास्या या यांणीं केल्या, नंतर श्रीमंत बाजी- 
रावसाहिव यांणीं व॒विसाजीपंत याणी सदह केरेटीं कामे 
पाहून यांची सरदारकीची नेमणूकर स्वतंतरपणं फोजसुद्ां 
करून दिखी. यांत दुसरे चार बंधृमुद्धां नेमणुकीचा ठराव 
जाला. पुटं ईग्रन सरकारच्या व॒पेश्वे सरकारच्या ल- 
ढाया पणे व कोरेगांव व गोपाठ अष्टं कीरे ठिकाणी ज्ञा 
ल्या. या ्ढार्यांत विस्नाजीपंत व॒ भास्करराव हे बरोबर 
असन काम केटी. अशीरगडपर्यत हे श्रीमेत॒यांजबबर 
होते. पुटं श्रीमंत यां्णीं मेहैरान मार्कम साहेव रहि- 
दुस्थानचे कमिश्नर यांची भेट घेऊन यांचे तान्यांत गेव्या- 
वर परत जाण्याविषयीं यांजला निरोप ज्ञाला. पुण्यास आल्या- 
वर मेहेरान अखरूपिष्टण साहेब यांणीं विसाजीपंत यांची व ज्नि- 
वर्गे बेघु व पुतणे यांच्या नेमणुका स्वार व पायदक् भि- 
न्ठोन एकंदर १०१८० ° रुपयांची नक्त नेमणूकर॒ करून 
दिली. दोन वर्षे याप्रमाणे चाट्न पुं स्वार व पायदठ 
हा खै कमी करून सवे खाने भिन्ठोन जातीची नेमणूक 

१९ 



४ बापु गोखले यांच चरित्र. 

पस्तीस् हजार रुपयांचे सरंजामी गाव दिले. ते विसाजी- 
पंत मरेपर्यत चाल्डे. पुढे सरकारानें भास्करपंत व दिन- 
करपंत व नारोपंत व पुतणे पुरूषोत्तम सखाराम यास मिटून 
१०००० रुपये पेनश्न ठरव॒न दिके. भास्करपंत हे सर- 
कारचा अम्मल श्लाव्यावर बदोबस्ताचे कामांत उपयोगीं 
पडरे सबन बक्षीस देऊन अल्पिष्टन साहेब विकायतेस जाते- 
समयीं एक हजार रुपये पेनशन ज्यास्त करून दिले. 

सखारामपंत हे सातपुञ्यांत भिलंचे बंदोबस्ताकरितां 
पेरावे सरकारानीं नेमिङे होते दया कामांत पडले, सद- 
हुप्रमाणें इतिहास आहे, 

कोणते पुरुष कधीं मृत ्ाटे त्याचा तपशील. 

१. धोडोपंत व अप्पा साहेव हे उभयतां धोडजी वाघ 
यांजबयेबर श्चाञ्ठे कढांईत पडले, हक मित्ती ध्यानात 

नाही. १८०१ 
१. बापू साहेब, गोपाठ अष्ट वें ख्ढाईत पडले. शके 

१७३९. माघ शुद्ध १९५ सन १८१७ | 
१. विसाजीपंत शके १७४३ भाद्रपद वद्य ६ सन 

१८२१ सोजीं पुणे येथं मरण पावले 
१. भास्करपंत सन १८३९ तारीख < जून सन 

१८६० रोजीं पुणे येथे मरण पावले 
१. सखारामपंत, सातपुङ्यांत भिर ठोकांचं बेड मो- 

डण्याचे कामात शके १७३९ साखीं पडले. 
१. दिनकरपंत शाके १७४९ कातिक व्य ११ स 

मिरज येथे मरण पावङे | 



प्रकरण २. 

यादी बापूजी गणेश्च गोखके है सरकार श्रीमत पेशवे 
यांनकडीर सरदार यांची र॑शब्द्ध दोण्यांत येऊन यांचे 
यथास्थित चाल्य असे श्रीमेतांचे रश्षांत येऊन यांची 
ल्री यमुनाबाईं यांणीं दत्तकपुत्र घेऊन लाच नाव धोडो 
नापूजी ठेवावे अशी आज्ञा ज्ञाली होती. पुं श्रमंतांची 
व जनरक सर जान माल्कम साहेव बहादूर यांची भेट 
सन १८१८ इसवीचे साटीं ज्ञास्यावर मादोचे म॒द्कामीं गो- 
खरे यांची जहागीर कंपनी सरकारातन चाल्वाव्री येविषयीं 
श्रीमतांचे आज्ञेप्रमाणे जनरर सहिव यांचे बोलण्यांत आले 
व्याजवरून जनरर साहेब यांणीं मान्य करून ` धोंडों 
नापूजी याचे नांवाचीं वच्े अलंकार कंपनी सरकारंतुन 
दिले, व व्यांचे जहागिरीचा बंदोबस्त दोण्याव्दक एरस्फि- 
न्स्टन साहेब बहादर यांचे निं पुण्यास पत्रे देऊन गोखले 
यांजकडील स्वार वगेरे सुद्धां यांजकडीरू सरदार यांची रवा- 
नमी पुण्यास करावी असं जनरल सहेव यांचे सांगरण्यांत 
आङ. व्याबरहक्म स्वार कीरे सरंजामसहित सरदार 
याची रवानगी ज्ञाली. ते समयी सरदार यांसही जनरल 

साहेब यांणीं बच्ने देऊन निरोप दिला. लाप्रमाणें धोंडो 
बापूजीचे दत्तविधान ब्हावयाचै तें यथाविधि होऊन लांचा 
बंदोबस्त कंपनी सरकारांतन करून देऊन चाख्विठे पा- 
हिञजे. जनरल सर जान मालकम साहेब गवरनर हे सर- 
कार दौलत मदार कंपनी सरकारचे मुकयार उमराव होते. 
लयांची नेकनामी सवत्र जाहिर आहे, दयांणीं पेशजी महूच 
मु° गोखरे यांजविषयीं श्रीमंतांचा निरोप मनांत आण॒न 



म बापू गोखले यांचे चरित. 

मान्य केठे अहि लया पक्षी सुप्रेनरु गवरमंट यांची उत्तम 
सत्कीति व नेक अवसाफ दुनियेत प्रसिद्ध तेथुनं गोखले 
यांजवर भेहेरबानगी अवद्य होण्यांत आली पाहिजे येवि- 
षयीं मेस्तर इरबीन जिमे दप्तर कमिश्नर यांचे दसकता- 

निश्ची याद रा० रामचंदरपंत सुभेदार यांणीं ब्रह्मव्ताहून 
पाठविरी, ती पेचजी सरकारंत दिली आहे ती वजाबावा 
वसली सहेव बहादूर यांजवक् गोखजे यांणीं कढाईचे काम 
पडले तेय चाकरी बजावीत आङे लयाजवल्न साहेब कहुत 
खुशी होऊन दोस्तीचें पत्र करून दिके आहे ते पाहण्यांत 
येऊन साहेवीं मेहेरबानगी करून सदह किहिल्याप्रमणें सर- 
जामाचा बंदोबस्त करून देऊन पुत्र धेण्याचा हुकूम ज्ञास 
पाहिजे. 

सदर्हप्रमाणे याद राईट हनराबङ जान आरल आकू 
ढेर साहेन गवरनर जनरल जंजिरे मुंबदं यांजकडे देणार 
लाची नक्कर अते. मित्ती भाद्रपद वय २ गुरुवार राके 
१७५३ सन १२४१९. 



प्रकरण %. 

जादहिरनामा सरकार दौर्त मदार कंपनी इईंग्रज बहा- 
दूर सुमासमान अशरमयातेन व अरूफ.--तमाम लोकांनीं 
जाहिरनामा समजून लयाप्रमाणें वतंणूकर करावी याजकरितां 
लिहिरं जातें जे, बाजीरावसाहेब राञ्यावर आल्या दिव- 
सापासून नानाप्रकारचे वंड व बखेडे होत हैते. राज्यात 
व मुरुखांत कर्धीही हुकमत चाकल नाही, पुं होक्कर 
यांचा दगा ज्ञा, ते राज्य सोडून पून वसस जाऊन 
खंडेराव रास्ते यांचे मदतीनें गुजराण करून राहिले. नंतर 
कंपनी सरकारची दोस्ती केली, लयाजवरून कंपनी सरका- 
रची फौज येऊन वाजीरावसाहेन यांस गादीवर बसवून 
तमाम बेड व बखेडे होते ते मोडून मुलुखांत बाजीराव- 
साहेब यांचा हुकूम चारू करून दिला. पहिल्या दग्या- 
मुदे व पुटं दुष्काठ्छ पडला व्याणे मुङ्ख बहुत उद्रस्त 
ज्ाख होता तो कंपनी सरकारचे भरवद्ावर अवाद श्षाखा. 
बाजीरावसाहेन याणीं मामल्ती मक्तयानीं टाविल्या. ते 
मक्तेदार रयतेपासून उयास्ती एवज धेत गेले तत्रापि बहुत 
आबादी क्चाली. उया मुक्खाचा एेवज जमा श्ाला यावरून 
बाजीरावसाहेव यांणीं दील्तीचा खर्च व एेषआशम करून 
खजिना बहुत जमा के. मरठे सरदार यांजवर बाजीराव- 
सेन यांचा दाव बहुत दिवस्नापासून नवता तो गू करावा 
असें कंपनी सरकारांतून कवक कठ नवते. वाजवी अते तें 
च्रार्तं क्ररून व्याव अशी कंपनी सरकारी खायश होती. 
त्याजवरून गाइकवाड यंजकडीरु जानरसाल ठरावयाकरितां 
गायकवाड याणी आपे कारभारी गगाधरशाखरी यांत 



२ वाप गोखठे यच चरित्र. 

कंपनी सरकास्चे बहादरीवर पण्यास पाठविले, ते येऊन 
बहुतेक जाबसाल लवकर उलगडंरतै क्षारं होते. दांत बा- 
जीराव साहेब यांच्ती किफायत बहुत देती. इतक्यात. गगा- 
धर्शाद्ी यांस बाजीराव साहेब यांच कारभारी याणी पंढरपुर 
क्षेत्रात मारिटे. ल्या वेलेस तमाम रयत व यात्रेकरू वरे सर्वं 
णत हीते कीं, शाखी यांस त्रिबकजीनं बाजीरावसाहेब याचे 
हुकुमाश्िवाय मारि नाही. असें असतां वाजीरावसाहेन दोस्त 
मोटे दौरत॑दार असे करवितीक हा गुमान मनांत न आणितां 
ञ्या. त्रबकजीनें मारके यास हवालीं करून वष्यावा अक्ता 
केपनी . सरकारचा विचार होऊन त्रिवकजीप हवाखी क~ 
रावा असें बोखणं पड तेन्हांच हवालीं करावा तोन 
केला याजकरितां केषनी सरकारची फोज बहुत जमा 
ज्लाखी. नंतर त्रिबकजीस हवाीं के, व्या समीं कंपनी 
सरकास्चा खर्च बहुत ज्ञा. तो दोस्तीवर नजर देऊन 
न मागतां तरिवकजीस हवाखी करून. घेतला आणि ` पहिरी 
दोस्ती चाल्त होती यप्रमाणे कायम ठेविखी. . नंतर 
बाजीरावसाहेब यांणीं बाहेस्वे सरदारांस पत्रे पाठ्वनं 
याची फौज तयार करावी अङ्गी तजवीज केटी व आपे 
राज्यात जडे उभीं करून बंडाचे कुमकेकरितां. आपली 
फौज तयार कर्न कैपनी सरकारान्नीं लढाई पडी 
आणि नुकसान व्हावे अक्षी तजवीज करू खगरे. लयाज- 
वरून बखेडा मोडावा याजकरितां कपनी सरकारची फोज 
तयार होऊन पुण्यास आली आणि त्राजीरावसाहेब यांसि 
दाहराभोंवती तनी केटी ते वेके बाज्ीरावसाहेव हातीं 
सरापडले होते ते व मुरुखाचा बेदोबस्त करावयाजोमी क~ 
पनी. सरकारची फौज बहत तयार होती. परत तहनामा. 
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्आत्यापासन दरवक्त .बाजीरावसाहेव यांचं , बीकर्पौ पडत 
होते. . जे आद्यास राज्य प्राप्त ्चारे व आदमी ; रषरभाराम 
करितो है सवे देणे. कपनी सरकारचं अष्े.. आमच्या 
रुकर गुख्जरा कैपनी सरकारचे भरंशावर होत आहि” असे 
तय्हेने. बहुत 'गोकत होते. याजकरितां गादौ कायम; ठेवून 
पुढे' दांचे हात्न फिसाद न ब्हावी याजकरितां वप्तईचा 
तहनामा कायम ठेवून नवा तहनामा ्ञाख. .९. हजार 
स्वार व ३ हजार पांयदव्छ मदतीस देत. जवे असा. ब्राजी- 
राघसाहि्ांचा ` पटहिलाच करार होता ती फोज कंपनी सर- 
क्रारांतन ठेवावी असें होऊन प़ौजेचे खर्चास मलक्ख ˆ खावून 
दिला तेन्हांपास॒न दोस्ती पदिव्याप्रमाणेंच चारूली 
पेढरी चोहोंकडे रयतेस उपद्रव दरसाल करितात . यांत 
जाजीरावसाष्ेव यांचे मुर्खास बहुतच उपद्रव होतो . याज्न- 
करितां पेढारी यांचा बदोबस्त ज्ञास्यानें आमची किफायत 
बृहत आहे याजकरितां आद्मीही फोजेपत सामीक दोतों 
असे खातरजमेनें बोल्न या बहाण्यानं कंपनी सरक्रार्चे 
आश्रयावर जो खजिना जमा के होता तो एेवज बाहेर 
सर्दारांस पाठवन यांस निधडविटे, ब आपली फोज तयार 
केटी. कंपनी सरकारची फतोज जवछ होती ती दूर जावी 
याजकरितां २ हजार स्वार कपनी सरकास्चे फोजेबरोबर 
देऊन फौज दूर गेखी अज्ञी संधी पाहून एकाएकीं ; कांहीं 

कारण व जाबस्राखाची तक्रार नसतां फौज तयारं करून 
चाल्न येऊन केप्रनी सरकरास्चे फोजेशीं लढाई केली, व 
कोणत्याही मुल्खांत चार नाहीं तश्ची चाक कर्न. इग्रजीः 
वकरिलंचे बेगरू. व ,छवण्यांची जागा छदून जाकी, व 
कैप्रभी सरकौरची गयत, च वाटसरू सैन्याचा भरवसां घश्न 
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येत होते यास धरून केद केङे, व कितीएक टले, ब 
दोन इंग्रजी सरदार मुंबहून येत होते यांस तठेगांकजबक 
चोराचंही पारिपत्य करीत नार्हीत या तन्हेनं मारि. ते 
अद्यापि चाकरीवर आहेत व्याजवसून बाजीरावसाहेव यांचे 
हुक्रुमाशिवाय मारिके नाही असा निश्चय होतो, व ज्या 
त्रिबकनीनं गंगाधर शास्री यांस मारि यास्त जवन आ- 
णून कारभारांत वागवं लागे, त्याजवसरू्न बाजीराव- 
साहेब यांचे हुकरुमारिवाय मारिरे नाहीं असं पदिस्यापासून 
लोकं बोलत होते तो मुदा शाबीत करून धघेतखा, ब पे- 
ढारी चानु न मुर्ख छ्ुटावा अशी तजवीज करू सगरे. 
या तद्डेचे रीचे संप्रदाय सोडन बतेणूक करून 
केपनी सरकारास बुडवावें असें केले. त्याजवरून कंपनी 
सरकारांतून निश्चय ज्ाका. जे बाजीरावसाहेब या राञ्याचे 
उपयोगी नाहीत. याजकरितां यांस बिलकुल राज्यांतून कादून 
कपनी सरकारातून मुल व॒ किले काबीज करून अम्मर 
करावा भर्ञी तजवीज होऊन एक सडी पज बाजीरावसाहिव 
रचे मागे रवाना करून एक फरीज किदे भ्यावयाकरितां जात 
भाहे, व दुसरी एक फोन अहमदनगराजवक्छ येऊन षौ- 
चरी आहे, एक मोटी फौज खानदेश्ांत आली आहे, व 
नर्क मनरो साहेब कनांटकाचा बेदोबस्त करीत आहेत, 
| मुंबहेकड्न फोज येऊन कोंकणचे किले घेऊन या प्रा 
चा बेदोनस्त करीत आहेत. आतां थोडे दिक्सांत 
[जीरावसाहैव यांचा ठिकाण नाहींसा दीऊन महाराज छत्र- 
ती सरातारकर बाजीरावसाहेव यांचे कैदेत आहेत वयास सो- 
वून धेऊन मोकठे करून यांचे व यांचे मंडव्छीचे शान- 
0 कीकरितां कारी राज्य व्याकरे चालक अणि तजनीज 
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कंपनी सरकाराकडून होऊन सातास्चे किल्छयावर महाराजांचा 
हेडा कायम कर्न यांचे तर्फेचे कोक होते यांची खातरी 
केली आहे. लास जो मुङ्ख महाराज यांजकडे होईल 
ल्ांत न्याय इनसाफ व॒ हुकमत व॒ अम्मल ते करतील. 
कंपनी सरकारांत मुख राहिठे तेथे कंपनी सरकारचा अ- 
म्मर होईल, परंतु कोणाचे वतनास व॒ इनामास व॒ वषौ- 
सनास व देवस्थानाचे खचौस व खैरातीस व कोणाचे ज्ञा 
तीचे धममांस खलेक न होतां वाजवी असेल तसं सुर्ीत 
चारेल, व॒बाजीरावसाहेब मक्तेदारास मामल्ती देत होते 
तें तहकून होऊन कमावीसदार यांजकडे मामरूतीं सांगून 
जो वाजवी एवज असेक याची उगवणी होईल. कोणावर 
जुर्म ञ्यास्ती कांहीएक होणार नाहीं येविषयीं कोणीही 
उदिश्ञा घेऊं नये. बाजीराव साहेव यांजकंडे जे चाकरी 
असती व्यांणीं चाकरी सोडून आजपासून दोन महिन्यात 
आपञे धरी यावे. जे कोणी न येतीक दांचीं वतन जप्त 
होऊन खराबी ज्ञात्याशिवाय राहणार नाहीं, जमीनदार 
यांणीं आपापले परगण्यांतीक जे कोणी बाजीरावसाहेब 
यांजकडस चाकरीस असतील यांची याद नांवनिरीवार 
तूतं समजवावी. चाकरी सोडून जसजसे धरीं येतील ते 

` वेङेसत समजावीत जावे. बाजीराव साहेन यांची कुमक 
करू नये, व दयांजकडे वसूरू एकंदर देऊं नये. न दि- 
व्यास सार मजकुरीं मुरुखास उपद्रव सगल आहे लाची 
दयाक्ती होऊन सूट मिवे, बाजीराव साहेब यांकडे वसूल 
दिल्यास तो रेवज मुरा न देतां दरोबस्त घेतला जाहंर, 
व जमीनदार कमक करतील, व एेवज न देती तर यांची 
वतनं ब॒ जमिनी लांजकडे चालणार नाहीत, व रष्कर 
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वलि व हरएक जे कोणी मुषुख ट्टतीक व वाटा मारिती 
ते जिवानिशीं गेव्याखरीन राहणार नाहीत. तारीख ११ 
माहे फेन्रवारी सन १८१८ इसवी मुसल्मानी चंद्र रा. ख. 

बमाजी बेहकूम एस्फिन्स्तन साहेब बहादूर. 
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पोतदाराचीं 

अलिस्वस्त कालोपयोगी व इतर पुस्तकः 
ह्यांविपयी महत्वाची सुचना. 

पातली सश्र पकारची शाल्ोपयोगी च इतर पुस्तक्री विस 
यार अहिन. टपालरवर्वारद्धां रख चैसा पाठल्रिला जसता पस्तकं 

लाबडतोल रवाना क्रू क्रिवा ' च्लन्यपेरबन पसल नं मामविलीं 
असतां सर्वा पानु. ` ष्लल्दछषेण्वल पास न मागतिलीं भसर्ता 
यगीवर जी किमीया जकड़ा लिहिला असेल ती पाहुन सिलक्रे चस 
्पालात मरके द्णज हि. ` ्व्देन्युपेएबल चासंल' वलं मनी 

अादडगन्छा जो सवन, सोच सरक्षार चतः वटे स्या रीतीने पस्तकैी 
मागवार्वी. यपुन्तक्र उवार पाटविली जाणार नाहीत. ` व्हन्छषेएनबल 
पासल' मायविर आसता तसं परत घतल जाणार नाही. मोक्ग्व 

तरिन्ार करून ` ष्दल्ययुपयकचले पासन मायवार्वे. तं परत अप्लं भस्त 

स्यान्वाो कऋयददीर सननं अदानम्च करना येनो. याच्रिता अगोदरन्व 
दवर्टार्मं यलन्नी सेर्बर. 'खक्रपान्ना न वेगी पाठतविटी भस्तं 

ती मजष्टर कर्मत जाऊ. रजिस्टर क्ररण्यावडर कोन जाणे चार्ज 
जास्त पदे. रजिस्टर न कर्ति तङीच पाटश्चा जस दलिद्ून भात्यास 

सी गहाच्छ द्या सता व्याव जखानदासे गद्यातिर माही. 

विप सूचखनाः--पानदारंचीं श्षारोषयोमी पुस्तक फार 
ष्वस्त्, इन्र, सहमान मलस पारय उपयन्तः, स्यकमिय ते सुय 

अशी असस्याबहसछ सवच प्रसिद्धि जार. पस्ताना कागद छापी 

ही विदो भोदरेदारः असाल. सारांश, ज्णेकरून विध्याव्वी इर्गोधताः 
घाखतरून समाधरता णवे व्र पुम्लक्र शाच्यानीटस मलासे अस्नुपयमी 

ल्षतीत्म अशी लज्ज ऋतं आह. पस्लक्राच्या करिमकीच्या स्थल्पतेनं 

तर सर्य प्रस्सक्रास हटि आहे. एकम पृष्कव्छ पुस्स येणान्या 

व्यापाय्यास भरप्रर मिहम निचट्यल. करमिशनन्चे ठर स पस्तकच्या 

वभर मारितीकरिता अरपो अण्या नित्िर पावि असतां जामन्ा 
छमी क्याटलाग पाठन्रून देऊ, 
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योतदारांची. द्ाल्ोपयोगी पस्तकमाला. 

पस्नकानी नवि. 
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